
     

ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK SPÓŁDZIELCZY „BANK ROLNIKÓW” W OPOLU
Rok założenia 1911

 Opole, dnia 6 kwietnia  2016r. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 06.06.2016 r. wprowadzone zostaną zmiany do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych .

Zmiany w Regulaminie wynikają ze zmiany procesu dostarczania kart debetowych wydawanych do prowadzonych przez
Bank rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, dostosowano również zapisy Regulaminu do wymogów wynikających
z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw zmiany , które
wchodzą w życie z dniem 1 lipca  2016 roku . 

Szczegółowy zakres zmian w Regulaminie przedstawia się następująco: 

1. W § 2 ust. 1:
1) usunięto definicję Posiadacza karty, w związku z tym niektóre definicje otrzymały nowe brzmienie,
2) pkt 11) blokada karty/ zastrzeżenie karty otrzymuje brzmienie:

„blokada karty/zastrzeżenie  karty –  unieważnienie  karty  przez Bank lub Posiadacza  rachunku/Użytkownika  karty
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;”,

3) pkt 13) czasowa blokada karty otrzymuje brzmienie:
„czasowa blokada karty – czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty,
polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;”,

4) pkt 20) Hasło 3D Secure otrzymuje brzmienie:
„Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer
telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w
ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;”,

5) pkt 23) karta spersonalizowana otrzymuje brzmienie:
„karta spersonalizowana – karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty;”,

6) pkt 24) karta niespersonalizowana otrzymuje brzmienie:
„karta niespersonalizowana – karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Użytkownika karty;”,

7) pkt 32) limity transakcyjne otrzymuje brzmienie:
„limity transakcyjne –  kwota,  do wysokości  której  Użytkownik  karty może dokonywać transakcji  gotówkowych lub
bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest indywidualnie dla każdej z wydanych kart oraz
wymienionych transakcji;”,

8) pkt 43) portal kartowy otrzymuje brzmienie:
„portal  kartowy –  www.kartosfera.pl,  system  umożliwiający  dostęp  zarejestrowanemu  Użytkownikowi  karty  do
wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;”,

9) pkt 62) terminal POS otrzymuje brzmienie:
„terminal  POS  (ang.  Point  of  Sale)/terminal –  urządzenie  elektroniczne  instalowane  w  placówkach  handlowo-
usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem – za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego – w przypadku, gdy
Użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci kartą;”,

10) pkt 68) Użytkownik karty otrzymuje brzmienie;
„Użytkownik karty – osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz
Posiadacza  rachunku  operacji  kartą  w  zakresie  określonym  w  Umowie  oraz  zarządzania  dziennymi  limitami
transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty lub sam Posiadacz rachunku;”,

11) pkt 71) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure otrzymuje brzmienie;
„zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez
Użytkownika  karty  Hasła  3D  Secure  (Visa  –  pod  nazwą  Verified  by  Visa;  MasterCard  –  pod  nazwą  MasterCard
SecureCode)  otrzymanego  na  zdefiniowany  w  Banku  numer  telefonu  komórkowego,  który  stanowi  dodatkowe
zabezpieczenie  transakcji  dokonywanych  w  Internecie  u  akceptantów  oferujących  korzystanie  z  tego  typu
zabezpieczenia;”,

2. W § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek  o  wydanie  karty  dla  Posiadacza  rachunku/Użytkownika  karty  podpisywany  jest  przez  Posiadacza  rachunku
podpisem zgodnym z wzorem podpisu złożonym w Banku, z zastrzeżeniem ust. 4. Obecność Użytkownika karty nie jest
wymagana przy składaniu wniosku o wydanie karty.”,

3. § 54. otrzymuje brzmienie:
1. „Najpóźniej  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od daty  złożenia  wniosku,  Bank  przesyła  pocztą  na  wskazany  we

wniosku adres korespondencyjny kod PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji. 
2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik katy:

1) nie otrzyma koperty z kodem PIN lub kartą lub



2) stwierdzi uszkodzenie koperty umożliwiające odczytanie kodu PIN bądź danych zamieszczonych na karcie przez
inne osoby lub

3) stwierdzi,  że  kod  PIN  jest  nieczytelny  bądź  dane  zamieszczone  na  karcie  są  błędne  powinien  niezwłocznie
zawiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty lub
zleci  wyprodukowanie nowej karty.  Użytkownik  karty  może również samodzielnie  ustanowić  kod PIN w portalu
kartowym.

3. Użytkownik karty jest zobowiązany do podpisania karty z zastrzeżeniem, że naklejka zbliżeniowa nie wymaga podpisu.
4. Wysłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować:

1) za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 215 50 00;
2) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
3) za pośrednictwem portalu kartowego;
4) w placówce Banku.

5. Okres ważności karty spersonalizowanej oraz naklejki zbliżeniowej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty
lub części, z której wyłamywana jest karta w przypadku naklejki zbliżeniowej i kończy się w ostatnim dniu wskazanego
miesiąca.

6. Wznowioną kartę Użytkownik karty otrzymuje na  adres korespondencyjny.
7. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulegają zmianie.
8. Po otrzymaniu wznowionej karty Użytkownik karty jest zobowiązany do:

1) podpisania karty z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej;
2) zniszczenia  karty  poprzednio  używanej  poprzez  uszkodzenie  lub  przecięcie  paska  magnetycznego  

i mikroprocesora.
9. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust.

4.lub dokonać transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego numeru PIN, z wyłączeniem naklejki
zbliżeniowej.”,

4. W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy Użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN
nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny oraz gdy kod PIN będzie niemożliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje nową
kartę z nowym kodem PIN. Użytkownik karty może również samodzielnie ustanowić kod PIN w portalu kartowym.”,

5. W § 56 ust. 2- 3 otrzymują brzmienie:
2. „Duplikat karty przesyłany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty na

adres korespondencyjny, wskazany we wniosku .
3. Zmiana danych Użytkownika karty  zawartych na karcie powoduje automatyczne wydanie duplikatu karty lub nowej

karty.”,

6. W § 57: 
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W  przypadku  rezygnacji  z  użytkowania  karty  w  okresie  jej  ważności,  Użytkownik  karty  powinien  poinformować  
o tym fakcie Posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić w Banku rezygnację z tej karty.”,

2) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
„Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z użytkowania karty wydanej do jego rachunku w terminie 45 dni
przed upływem okresu ważności karty powoduje automatyczne wznowienie karty na kolejny okres umowny.”,

7. W § 58:
1) ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz rachunku;”,
2) skreśla się dotychczasowy ust. 2
3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Użytkownik karty jest zobowiązany do:
1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający

przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej
skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym;

2) nieudostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim;
3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i  poznaniem przez osoby

nieuprawnione;
4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem.”,

8. W § 59:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kod PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty.”,

2) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„Użytkownik karty może samodzielnie zmienić kod PIN w portalu kartowym.”,

9. W § 60 skreślono ust. 4,

10. W § 61: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Użytkownik karty może dokonywać transakcji  przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w
ramach limitu, jeżeli taki został przez Użytkownika karty ustalony, w ramach maksymalnych limitów:”, treść punktów w
tym ustępie nie ulega zmianie,

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych
określonych przez Bank w ust. 1 pkt 1 i 2, i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w
Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze
względów bezpieczeństwa.”,

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji:



1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego;
2) przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej;
3) kartą, do której utracono prawo użytkowania.”,

11. W § 63
1) skreśla się ust. 1,
2) zmienione ustępy 2- 4 otrzymują brzmienie:

2. „Hasło  3D  Secure  generowane  jest  indywidualnie  dla  każdej  transakcji  internetowej.  Trzykrotne  błędne
wprowadzenie  Hasła  3D Secure  spowoduje  zablokowanie  wykonania  transakcji  internetowej.  Użytkownik
karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii
Banku bądź w placówce Banku.  W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji  internetowych zostanie
automatycznie odblokowane następnego dnia.

3. Urządzenia, na które Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure, powinny być zabezpieczone
hasłem dostępu znanym tylko Użytkownikowi karty.

4. Podczas  realizacji  transakcji  przy  użyciu  karty  może  zaistnieć  konieczność  okazania  dokumentu
stwierdzającego  tożsamość  Użytkownika  karty.  Nieokazanie  dokumentu  może  być  powodem  odmowy
realizacji transakcji.”,

3) zmienione ustępy 6- 7 otrzymują brzmienie:
6. „Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze

limitu i może ulec zmianie.
7. Przy  transakcjach  mających  charakter  powtarzalny  (obciążających  rachunek  Posiadacza  rachunku  przy

użyciu karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Użytkownik karty zobowiązany jest do odwołania
ww. usługi w terminie 30 dni kalendarzowych przed datą rezygnacji z karty.”,

12. W § 64 ust. 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty;”,

13. W § 65 ust. 3- 11 otrzymują brzmienie:
3. Bank  może  zablokować  kartę  w  przypadku  naruszenia  przez  Posiadacza  rachunku/Użytkownika  karty  zasad

określonych w Regulaminie lub w Umowie.
4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika karty w

związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.
5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane

z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.
6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do

ścigania przestępstw tego rodzaju.
7. Bank informuje telefonicznie Użytkownika karty przed jej  zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po

jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione
ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty.
9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego

wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o
wydanie  karty  lub  w innych  dokumentach  związanych  z  obsługą karty  oraz zgłoszenia  reklamacji  i  trwa  do czasu
zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego.

10. W przypadku gdy wniosek  o  czasową  blokadę karty  składany jest  przez  Posiadacza  rachunku/Użytkownika  karty,
powinien  on  pamiętać  o  odblokowaniu  karty  w  wyznaczonym  w  ust.  11  terminie  poprzez  złożenie  wniosku  o
odblokowanie karty osobiście w placówce Banku.

11. Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku przez Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty o czasowe zablokowanie
karty, Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w
stan blokady stałej, czyli zastrzeżenia karty.”,

14. W § 66: 
1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu
do karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:
1) telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;
2) osobiście w placówce Banku;
3) za pośrednictwem portalu kartowego;
4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

2. ust. 3- 5 otrzymują brzmienie:
3. „Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.
4. W celu zarejestrowania zgłoszenia, o którym mowa w ust.  1, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu

zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.
5. W przypadku złożenia  zawiadomienia  o kradzieży  karty  Posiadacz rachunku/Użytkownik  karty  powinien  złożyć

oświadczenie o okolicznościach kradzieży i potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję.”,
3. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w
Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty VISA może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku
uczestniczącym w systemie VISA.”,

15. W § 93 skreślono ust. 14,

16. W § 101:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych,  niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji  płatniczych,
albo innych nieprawidłowości związanych z użytkowaniem karty, Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty w zakresie
swojej karty, zawiadamiają niezwłocznie Bank.”,



2) ust. 4 -7 otrzymują brzmienie:

4. Posiadacz rachunku /Użytkownik karty może zgłosić reklamację:
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku  45-005  Opole ul. Książąt Opolskich 36a 
2) telefonicznie,  faksem lub pocztą  elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są  na stronie  internetowej  Banku

www.bs-opole.com.
3) w placówkach Banku w formie pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest w formie pisemnej Posiadacz rachunku
otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia.

5.Bank  rozpatruje  zgłoszoną reklamację  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w terminie  30  dni  od  jej  otrzymania.  W
przypadku,  gdy  rozpatrzenie  reklamacji  nie  będzie  możliwe  w  terminie  30  dni  z  uwagi  na  złożoność  sprawy,  Bank
poinformuje o tym Posiadacza rachunku, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację,
który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

6.W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do osoby składającej reklamację, o której mowa w ust. 2 o
dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej dokumentacji składanej reklamacji.

7.Bank poinformuje Posiadacza rachunku/Użytkownika karty o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji. Informacja może być również przekazana na adres poczty elektronicznej wyłącznie na
wniosek  osoby  składającej  reklamację.  Odpowiedź  wysłana  Użytkownikowi  karty  zostanie  przesłana  do  wiadomości
Posiadacza rachunku.

17. W § 102 dodano nowy ust. 3 w brzmieniu:
„Posiadacz rachunku może w okresie wypowiedzenia cofnąć dyspozycję wypowiedzenia Umowy.”.

W regulaminie dostosowano również zapisy do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2016 roku.

Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
rachunku  terminowej  lokaty  oszczędnościowej  i  nie  jest  to  rachunek  wspólny  pragniemy  poinformować  o  możliwości
zadysponowania  przez  Państwa  zgromadzonymi  na  ww.  rachunkach  środkami  na  wypadek  śmierci  poprzez  złożenie
dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. 
W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej  rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym
przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w oddziale Banku prowadzącym Państwa
rachunek.
Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o
treści następującej:

   1.  Posiadacz  rachunku  oszczędnościowego,  rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowego  lub  rachunku  terminowej  lokaty
oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez
siebie  osobom:  małżonkowi,  wstępnym,  zstępnym  lub  rodzeństwu  określonej  kwoty  pieniężnej  (dyspozycja  wkładem na
wypadek śmierci). 

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłat  nagród z zysku,  ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. 

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na
piśmie. 

4.  Jeżeli  posiadacz  rachunku  wydał  więcej  niż  jedną  dyspozycję  wkładem na wypadek  śmierci,  a  łączna  suma dyspozycji
przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. 

5.Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane
do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”. 

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył  dyspozycję wkładem na
wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji . 
W związku  z  powyższym,  jeżeli  złożyliście  Państwo  taką  dyspozycję  w  Banku,  pragniemy przypomnieć  o  konieczności
aktualizacji  danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji  w celu jej  sprawnej  realizacji.  Sprawdzenia i  aktualizacji
złożonych dyspozycji na wypadek śmierci można dokonać w oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek.
Jeśli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty zawarta zostanie przez Państwa po dniu
1 lipca 2016 r. na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego lub
rachunku lokaty wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza
rachunku takiej dyspozycji.  Brak dyspozycji skutkować będzie wygaśnięciem umowy.

Jednolity tekst  Regulaminu dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-opole.com.pl

Jednocześnie informujemy, że Posiadacz rachunku w związku z wprowadzonymi zmianami ma prawo wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy skutkuje wygaśnięciem Umowy
z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia
o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek
pytań chętnie pomogą Państwu pracownicy Banku pod nr 77 40214 30 lub 77 40214 37,22,33 .

                                                                                                                                              Zarząd   
                                                                                             Bank Spółdzielczego „Bank Rolników”

                                                                                           w Opolu
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