Milicz, dnia 01.05.2017 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 11.07.2017 r. Bank Spółdzielczy w Miliczu, wprowadza nowy „Regulamin
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
Potrzeba wprowadzenia nowego Regulaminu wynika z obowiązku dostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa. Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania i zmiany oprocentowania rachunków oszczędnościowych i
oszczędnościowo-rozliczeniowych. Dokonano również zmian o charakterze porządkowym, które nie mają charakteru
merytorycznego, a mają na celu poprawę przejrzystości Regulaminu i ujednolicenie zapisów.
Zakres wprowadzonych zmian:
1)
Doprecyzowano zapisy dotyczące:
a) rachunków osób małoletnich (Rozdział 10),
b) bankowości internetowej EbankNet i Systemu SmsKontakt (Rozdział 16),
c) rachunków uśpionych oraz wypłat z rachunków po śmierci posiadacza rachunku (Rozdział 9),
d) realizacji przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział 17).
2) Dokonano aktualizacji zapisów dotyczących zajęć sądowych i administracyjnych rachunków bankowych (Rozdział 24).
3) Wprowadzono zapisy dotyczące Infolinii Banku BPS SA (Rozdział 16).
4) Wprowadzono zapisy dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich (Rozdział 22).
5) Wprowadzono zapisy dotyczące wycofanych z oferty rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych
książeczką oszczędnościową (a’vista) (Rozdział 25).
6) Od dnia 11.07.2017 r. obowiązywać będzie nowy sposób ustalania i zmiany oprocentowania rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych w złotych, rachunków oszczędnościowych SKO,
rachunków płatnych na każde żądanie dla PKZP, rad rodziców i innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej, rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczką oszczędnościową, którego zasady zostały
określone w Rozdziale 11 § 39. ust. 2 – 5:
„§ 39.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN, o którym mowa w § 38 ust. 2 pkt.1) ustalane jest co miesiąc w
oparciu o stawkę: średni WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego pomnożoną przez
wskaźnik wynoszący:
1) 0,05 p.p. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
2) 0,75 p.p. dla rachunków oszczędnościowych w PLN;
3) 2,80 p.p. dla rachunków oszczędnościowych Szkolnych Kas Oszczędnościowych;
4) 0,05 p.p. dla rachunków płatnych na każde żądanie dla PKZP, rad rodziców i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej;
5) 0,20 p.p dla rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczka oszczędnościową.
3. Zmienione oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2 obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego
następnego miesiąca.
4. Okresy miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają miesiącom
kalendarzowym. Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem
wpływu środków na rachunek bankowy, a kończy z ostatnim dniem tego miesiąca kalendarzowego, w którym
nastąpił wpływ środków na rachunek bankowy. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych
rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończą w ostatnim dniu
miesiąca kalendarzowego.
5. Wzrost wysokości stawki średni WIBID 1M, o której mowa w ust. 2, skutkuje podwyższeniem stawki
oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, a spadek obniżeniem stawki
oprocentowania i obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.”
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie nowego „Regulaminu otwierania i
prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” tj. 11.07.2017 r., wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień
wejścia w życie nowego „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
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Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie
akceptację nowego „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
Pełna treść Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w wersji
obowiązującej od 11.07.2017 r. dostępna jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz na stronie internetowej
www.bsmilicz.com.pl
Dziękując za dotychczasową współpracę, wyrażamy przekonanie, że proponowane zmiany przyczynią się do
wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań informacji udzielą pracownicy Banku
Spółdzielczego w Miliczu w placówkach naszego Banku lub pod numerami telefonów: 71/ 38 48 254 (Oddział w Cieszkowie),
71/ 38 46 212 (Oddział w Krośnicach), 71/ 38 40 280 (Oddział w Miliczu), 71/ 38 31 787 (Oddział we Wrocławiu).
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Wysokość oprocentowania na dzień 01.05.2017 według zasad obowiązujących od 11.07.2017 r.
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