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Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2018 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia 

usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”. 

W załączeniu udostępniamy Państwu treść regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 20 
grudnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy regulamin przestanie 
obowiązywać z dniem 19 grudnia 2018 r.  

Modyfikacja regulacji uwzględnia: 

a) dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw - dyrektywa PSD2, 

b) wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i 
usługa BLIK, 

c) dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych – 
dotychczasowe zapisy mówiły tylko o karcie płatniczej, 

d) wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i funkcjonalności w aplikacji mobilnej 
Portfel SGB, 

e) wprowadzenie zapisów dotyczących nowych środków uwierzytelniających klienta- token 
mobilny, z uwzględnieniem wycofywanych środków identyfikacji elektronicznej (tokena 
sprzętowego).  

Mamy nadzieję, że nowy regulamin spotka się z Państwa akceptacją, w 
przeciwnym wypadku, do momentu wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji, mają Państwo 
możliwość złożenia w placówkach Banku lub przesłania pocztą sprzeciwu wobec proponowanych 
zmian.  

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu 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 nowego regulaminu, nie zostanie złożony przez 
Państwa sprzeciw albo wypowiedzenie, uznaje się, że nowy Regulamin został przyjęty 
i obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018 roku. 

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 : 

„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych” – jednolity tekst obowiązujący od 20 grudnia 2018 r. 

 
 http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin_indywidualni.pdf 
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