Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Zmiana ”Regulaminu otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych dla osób fizycznych”
Bank Spółdzielczy w Chmielniku informuje, że z dniem 20 grudnia 2018r. zmianie ulegnie
”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:
1) Wprowadzenia lub doprecyzowania pojęcia: incydent, indywidualne dane uwierzytelniające,
moment otrzymania zlecenia płatniczego, płatnik, przedstawiciel ustawowy, reklamacja; stopa
referencyjna, szczególnie chronione dane dotyczące płatności, uwierzytelnienie,
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej, zlecenie płatnicze,
Zleceniodawca (§ 1);
2) Ograniczenia możliwość otwierania i prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i
ubezwłasnowolnionych, do rezydentów (§ 28);
3) Uzupełnienia katalogu osób dla których Bank nie prowadzi rachunków wspólnych o
Posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego (§ 17);
4) Doprecyzowania skutków złożenia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego
(§ 29);
5) Rozszerzenia katalogu czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu (§ 30);
6) Wprowadzenia obowiązku informowania Banku o uzyskaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych (§ 31);
7) Zasad zmiany oprocentowania środków na rachunkach prowadzonych przez Bank (§ 34);
8) Wprowadzenia wymogu pełnoletności oraz posiadania pełnej zdolności do czynności
prawnych dla Posiadaczy rachunków płatnych na każde żądanie, otwieranych od dnia
20.12.2018 r. (§ 16);
9) Wprowadzenia zapisów mówiących o odpowiedzialności Banku za wysłanie instrumentu
płatniczego oraz poinformowania Posiadacza rachunku o wystąpieniu incydentu (§ 41);
10) Doprecyzowania momentu otrzymania poszczególnych zleceń płatniczych przez Bank (§ 42);
11) Dodania zapisów dotyczących trybu postępowania przy wykonania transakcji z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (§ 46);
12) Udostępniania Bankowości elektronicznej osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność
do czynności prawnych dla rachunków otwieranych od 20.12.2018 r. (§ 64);
13) Skrócenia do 15 dni roboczych terminu na rozpatrzenie reklamacji w zakresie zlecenia
płatniczego oraz karty debetowej oraz doprecyzowania odpowiedzialności Banku za
nieprawidłową realizację zlecenia płatniczego oraz nieautoryzowanej transakcji płatniczej (§
95);
14) Zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze ze 150 euro
do 50 euro, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą lub
ukradzioną kartą lub środkami dostępu do bankowości elektronicznej (§ 110).
Wskazane zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania zapisów regulujących obsługę
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rachunków bankowych i usług z nimi powiązanych do zapisów zmienionej ustawy o usługach
płatniczych. Pełna treść wchodzącego w życie z dniem 20 grudnia 2018 r.
Jednocześnie informujemy, że:


jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo Bankowi
sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę,



mają Państwo prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat,



w przypadku gdy Państwo zgłoszą sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa
wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, tj. 19
grudnia 2018r., bez ponoszenia opłat.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres
Banku.
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