
Informacja dotycząca zmian wprowadzonych do „Regulaminu świadczenia usług                        
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku 
Spółdzielczym w Jastrowiu”. 

 
Zmiany wprowadzone w regulacji obejmują: 

1) dokonanie optymalizacji zapisów regulacji poprzez usunięcie, przeniesienie, skrócenie 
bądź uproszczenie zapisów;  

2) przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów 
płatniczych do oddzielnych załączników regulaminu; 

3) wprowadzenie zapisów dotyczących zasad świadczenia i udostępniania usługi Kantor 
SGB w ramach usług bankowości elektronicznej;  

4) wprowadzenie zapisów dotyczących portalu internetowego „Moje dokumenty SGB”; 
5) w załączniku nr 2 do regulaminu „Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów 

płatniczych”: 
a) usunięcie z oferty karty mobilnej Visa, 
b) zmiany wprowadzające nowe metody potwierdzania bezgotówkowych operacji 

dokonanych kartą w internecie z użyciem usługi 3D-Secure oraz doprecyzowanie 
zapisów dotyczących usługi, 

c) wycofanie z oferty Portfela SGB, 
d) uszczegółowienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK, w tym m.in. 

usunięcie zapisów dotyczących usługi BLIK funkcjonującej w Portfelu SGB; 
e) zmianę okresu blokady dostępnych środków w wysokości odpowiadającej kwocie 

autoryzowanej transakcji z 30 do 7 dni; 
6) dodanie nowych przesłanek zmiany taryfy oraz oprocentowania; 
7) modyfikacja zapisów w zakresie wycofania środków z rachunków lokat 

systematycznego oszczędzania; 
8) modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty; 
9) modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania, tym doprecyzowanie 

zapisu w jakich przypadkach Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia; 
10) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu 

płatniczego (karty) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, 
której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego; 

11) modyfikację  godzin granicznych przy zleceniach płatniczych; 
12) wprowadzono zapisy dotyczące rachunków zakładanych i prowadzonych na rzecz rady 

rodziców; 
13) dodanie zapisów dotyczących włączenia/wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; 
14) zamiany zapisu dotyczącego ważności karty; 
15) dodanie zapisów dotyczących zbliżeniowości kart przedpłaconych i świadczeniowych; 
16) dodanie zapisów zobowiązujących posiadacza do poinformowania Banku                            

o otrzymywaniu renty/emerytury z zagranicy; 
17) dodano zapisy w zakresie rachunków uśpionych; 
18) usunięcie zapisu na podstawie, którego strony związane są postanowieniami                       

w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian w przypadku złożenia 
sprzeciwu przez posiadacza w odniesieniu do rachunku lokaty; 

19) dodanie zapisów w zakresie upadłości konsumenckiej; 
20) dodanie zapisów o obowiązku informowania klienta o marży kursowej, wg której 

pierwsze zlecenie płatnicze dotyczące wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności karta 
w punkcie sprzedaży, dokonane przez klienta w krajach EOG zostało przewalutowane; 

21) modyfikację zapisów dotyczących udostępniania historii i zestawienia operacji; 
22) doprecyzowanie zapisów dotyczących zastrzegania i blokowania kart. 


