Dzień dobry,
informujemy, że od 16 listopada 2020 r. wprowadzamy korzystne zmiany w Regulaminie

funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:
I. Uproszczenie języka
Informacje w zmienionym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy
nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.

II. Usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie
Rezygnujemy z konieczności rejestrowania kart w usłudze 3D Secure i potwierdzania transakcji kartą
w internecie hasłem statycznym lub wyłącznie hasłem 3D Secure.
Zamiast tego, w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzimy dwie
metody autoryzacji transakcji:
1. Kartą w internecie zapłacisz potwierdzając transakcję w aplikacji mobilnej SGB Mobile
lub
2. Udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i
dodatkowo – podając hasło 3D Secure (jednorazowy kod SMS), które otrzymasz na numer
telefonu komórkowego wskazany w Bankudo kontaktu.
Metodę autoryzacji transakcji lub odpowiedź na pytanie weryfikacyjne ustalisz w placówce
Banku. Jeżeli zdecydujesz się na potwierdzanie transakcji w aplikacji SGB Mobile, możesz ją
pobrać samodzielnie ze sklepu internetowego Google Play lub App Store, a następnie aktywować tę
opcję bez konieczności wizyty w placówce Banku, w następujący sposób:
•
•
•
•
•

Wybierz swoją kartę w aplikacji.
Wciśnij przy niej przycisk „Więcej akcji”.
Wybierz „Aktywuj potwierdzanie transakcji za pomocą 3D Secure”.
Zobaczysz informację o aktywacji. Wciśnij przycisk „Aktywuj”.
Potwierdź aktywację PIN-em do aplikacji.

III. Aplikacja Portfel SGB
Aby płacić kartą z użyciem smartfona, stokenizujesz ją w Portfelu SGB jeszcze tylko
do 7 stycznia 2021 r. Aplikacja będzie dostępna do 31 marca 2021 r.
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Pamiętaj, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów – App Store lub
Sklepu Google Play.

IV. Pozostałe zmiany w regulaminie to m.in.:
•

dostosowanie postanowień regulaminu do nowych usług w ofercie Banku,

•

zmiana postanowień w zakresie zastrzegania oraz wznawiania kart,

•

wprowadzenie nowej przesłanki zmiany regulaminu.

Jeśli akceptujesz te zmiany nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich
wejścia w życie.

Kontakt
Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdziesz w placówkach
Banku oraz na stronie www.bsjarocin.pl
Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi pracownicy, dostępni pod numerem telefonu
62 747 22 07
Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu i życzymy zadowolenia z usług Banku
Spółdzielczego w Jarocinie.

Z poważaniem
Zarząd Banku
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