
 

 

 
 
 

Szanowni Państwo,  
 
uprzejmie informujemy, iż zmianie uległy: 
 „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluta krajowa- Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie” oraz  „Taryfa prowizji i opłat za 
czynności i usługi bankowe – waluta wymienialna – Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie”. 
Ww. taryfy zostały połączone, natomiast wyodrębnione zostały taryfy dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych  
  W załączeniu udostępniamy Państwu treść taryf z wypunktowanymi zmianami w kolorze czerwonym. 
„Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie” wchodzi  w życie z dniem  
1.grudnia 2017r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa taryfa w części dotycząca klientów indywidualnych waluta krajowa jak i waluta 
wymienialna przestanie obowiązywać z dniem 30. listopada 2017 r.  
 
„Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie”, wchodzi  w życie z dniem 
1.listopada 2017r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa taryfa w części dotycząca klientów instytucjonalnych waluta krajowa i waluta 
wymienialna przestanie obowiązywać z dniem 31. października 2017 r.  
 
Zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą  między innymi trybu pobierania opłat i prowizji za użytkowanie kart, usunięto opłaty dotyczące 
zapisów w zakresie kart haseł jednorazowych TAN. W przypadku klientów indywidualnych wprowadzono zapisy dotyczące wysokości opłat i trybu 
ich pobierania dla produktów i usług, które będą w najbliższym czasie dostępne tj. „Konto za złotówkę” oraz karta mobilna HCE.   
 

 Mamy nadzieję, że nowe taryfy spotkają się z Państwa akceptacją (akceptacji podlega taryfa/fy w zależności  od zawartych umów), w 
przeciwnym wypadku, do momentu wejścia w życie wprowadzonych zmian, mają Państwo możliwość złożenia w placówkach Banku lub przesłania 
pocztą sprzeciwu wobec proponowanych zmian.  
 Przed datą wejścia w życie nowych Taryf mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.  
 W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w 
życie zmian, bez ponoszenia opłat.  
 Jeżeli przed dniem wejścia w życie nowych Taryf, nie zostanie złożony przez Państwa sprzeciw albo wypowiedzenie, uznaje się, że nowa 
Taryfa w przypadku klientów indywidualnych została przyjęta i obowiązuje od dnia 1.grudnia 2017r., a w przypadku klientów instytucjonalnych 
została przyjęta i obowiązuje od dnia 1.listopada 2017r. 
 Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na stronie internetowej www.bstczew.pl, a także w placówkach Banku.  
 
 Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie zamieszczone są na 
stronie internetowej www.bstczew.pl.  
 
 
Z poważaniem  
Zarząd Banku Spółdzielczego w Tczewie  
 
 
 
W załączeniu :  
 
„Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie  – jednolity tekst 
obowiązujący od 1.grudnia 2017 r.  
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie  – jednolity tekst 
obowiązujący od 1.listopada 2017 r.  
 
Kolorem czerwonym zaznaczone są wprowadzone zmiany. 
 
Taryfa prowizji i opłat - Klienci Indywidualni  
(http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2017/09/Taryfa-prowizji-i-opłat-2017.28.09-Indywidualni.pdf) 
 
Taryfa prowizji i opłat - Klienci Instytucjonalni  
(http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2017/09/Taryfa-prowizji-i-opłat-2017.28.09-Instytucjonalni.pdf) 
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