
 

 
 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2016 roku zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie”. 

W załączeniu udostępniamy Państwu ww. Taryfę, która wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2016 r. 
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa Taryfa przestanie obowiązywać z dniem 31 maja 2016 r.  

1. Zniesiono opłaty za wydanie i wznowienie kart debetowych dla posiadaczy i współposiadaczy;  
 

2. Wprowadzono warunkową opłatę za użytkowanie kart debetowych; 
 

3. Zmianie uległa opłata za realizację przelewów składanych w Banku w formie papierowej;.  
 

4. Wprowadzono gratisy w zleceniach stałych i poleceniach zapłaty;. 
 

5. Zmianie uległa opłata za prowadzenie rachunku pakiet SGB AGRO. 

 Powyższe zmiany w „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – 

klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie”. zostały oznaczone kolorem czerwonym. 

Mamy nadzieję, że nowa taryfa spotka się z Państwa akceptacją, 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 nowej Taryfy 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 nowej Taryfy, nie zostanie złożony przez Państwa sprzeciw albo 
wypowiedzenie, uznaje się, że nowa Taryfa zostaje przyjęta i obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. 

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 : 

obowiązująca od dnia 01 czerwca 2016 r. „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

świadczone w walucie krajowej – klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie” . 

 

http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2016/03/Taryfa-prowizji-i-oplat-od-01.06.2016-r-ze-zmianami.pdf 
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