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Szanowni Państwo!

I. Zmiany w Taryfie opłat i prowizji.
Bank Rumia Spółdzielczy („Bank”) uprzejmie informuje, iż z dniem 01 maja 2018 r. wejdą w życie zmiany Taryfy opłat i prowizji pobieranych
przez Bank za czynności bankowe („Taryfa”), która stanowi integralną część umów zawartych przez Bank z klientami indywidualnymi.
Wyjaśniamy, że wprowadzone modyfikacje wynikają ze zmian w zakresie oferowanych produktów i usług, konieczności dostosowania sposobu
świadczenia usług bankowych do rekomendacji wydanych przez organy nadzoru nad działalnością Banku oraz zmian w przepisach
obowiązującego prawa i warunkach rynkowych.
W trosce o sukcesywne wzbogacanie oferty Banku i dostosowanie jej do potrzeb naszych Klientów zamierzamy wraz z wejściem w życie Taryfy
udostępnić nowe produkty i usługi bankowe:
Konto Super Duet – nowoczesny i tani rachunek bankowy prowadzony dla dwóch osób fizycznych,
Usługę SMS po zalogowaniu – SMS wysyłany do Klienta, informujący o zalogowaniu się do Internet Banking.
Dbając o nowoczesność naszej oferty i dostosowując ją do otoczenia rynkowego zamierzamy wraz z wejściem w życie Taryfy wycofać
ze sprzedaży następujące produkty i usługi bankowe:
Konto Senior,
Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej: Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa, Maestro,
Usługa udzielania telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO",
Usługa wydawania klucza do skrytki na wyciągi.
Jednocześnie informujemy, że Klienci, którzy aktualnie posiadają powyższe produkty i usługi mogą z nich korzystać do czasu, gdy dobrowolnie
z nich zrezygnują. Zasada ta nie dotyczy kart płatniczych bez funkcji zbliżeniowych, które funkcjonować będą do końca okresu swojej ważności.
Po tym okresie zostaną wznowione jako karty z funkcją zbliżeniową.
Szczegółowe zmiany w Taryfie obejmują:
1) WSTĘP – Postanowienia ogólne:
a)

2)

Dodanie zapisu: „Bank nalicza i pobiera należne opłaty i prowizje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania czynności lub
usługi, nie dotyczy to jednak opłat już naliczonych ale nie pobranych z powodu braku środków na rachunku. Opłaty te zostają
pobrane w momencie zasilenia rachunku”.

Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych:
a)

Dodanie do pozycji: „Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku” zapisu: „UWAGA: opłaty za wpłaty gotówkowe w posegregowanym
bilonie przekraczających 100 szt. dziennie w wysokości 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25,00 zł”.

b)

Zmiana opłaty za potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem
Internet Bankingu. Nowa opłata wynosi 8,00 zł (w tym VAT 23%).

c)

Dodanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji dla pakietów: Konto
Osobiste dla Młodych 13+, Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”, 0,00 zł dla
pakietu Konto VIP.

d)

Zmiana opłaty za wizytę informatyka. Nowa opłata wynosi 100,00 zł.
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e)

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy.
Nowa opłata wynosi 2,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 13+, Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto
VIP, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”. Opłata nie jest pobierana za przelew na rachunek inny własny Klienta (pod warunkiem,
że prowadzony jest pod tym samym numerem Klienta.

f)

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa opłata
wynosi: 6,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 13+ i Konto Osobiste dla Młodych 20+, 4,00 zł dla pakietów: Konto
Standard i Konto VIP, 8,00 zł dla pakietów: Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”.

g)

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking. Nowa
opłata wynosi: 10,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”, 4,00
zł dla pakietu Konto VIP.

h)

Zmiana opłaty za przelewy złożone przez Internet Banking na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł dla
pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 20+ i Konto VIP.

i)

Zmiana opłaty za realizację polecenia zapłaty dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

j)

Zmiana opłaty za usługę SMS-Banking dla pakiety Konto VIP. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

k)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł
za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

l)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy
wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

m) Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.
n)

Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

o)

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

p)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa
opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

q)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
/ obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

r)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT
23%).

s)

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł (w tym
VAT 23%).

t)

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł
(w tym VAT 23%).

u)

Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np.
przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia
Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

v)

Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

w) Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks
/ dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).
x)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego
dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT
23%).

y)

Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem
czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

z)

Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania
zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w
przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście
poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata
wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

aa) Usunięcie pozycji: „Wydanie klucza do skrytki na wyciągi”.
bb) Usunięcie pozycji: ”Wymiana klucza (zamka) do skrytki na wyciągi”.
cc) Usunięcie pozycji: „Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na HASŁO”.
dd) Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności
klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.
ee) Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą wyższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą niższą”.
ff)

Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą niższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą wyższą”.

gg) Dodanie pozycji: „Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku”. Opłata za tę czynność wynosi 35,00 zł.
hh) Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata
wynosi 20,00 zł.
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ii)

Zmiana warunków zwalniających z opłaty za prowadzenie rachunku w pakiecie Konto Bezcenne. Nowe warunki brzmią: „Opłata nie
jest pobierana jeżeli wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wyniosły łącznie przynajmniej 1.200,00 zł (z wyłączeniem wpływów
z własnych rachunków w Banku Rumia Spółdzielczym)”.

jj)

Usunięcie w całości kolumny „Konto Standard”.

kk) Dodanie kolumny „Konto Super Duet” wraz z prowizjami i opłatami dla tego pakietu.
3)

Rozdział II. Karty płatnicze dla Klientów Indywidualnych:
a)

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna
HCE dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

b)

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass młodzieżowa i Visa Electron payWave młodzieżowa dla pakietu
Konto Osobiste dla Młodych 20+. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało
przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma
wyniosła łącznie min. 200 zł.

c)

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave dla pakietów: Konto Standard, Konto VIP,
Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało
przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich
suma wyniosła łącznie min. 300 zł.

d)

Dodanie opłaty za miesięczne używanie kart Mastercard PayPass i Visa Electron payWave dla pakietu Super Duet. Opłata za tę usługę
wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej po 5 bezgotówkowych transakcji obiema
kartami lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż po 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł na każdej
z kart.

e)

Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku
(blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5
dni roboczych od jej dokonania”.

f)

Zmiana opłaty za miesięczne używanie karty Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

g)

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

h)

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

i)

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant
Gold”.

j)

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

k)

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron
payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

l)

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron
payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

m) Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.
n)

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

o)

Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą” dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

p)

Dodanie zastrzeżenia dotyczącego operacji gotówkowych dla karty Visa Mobilna HCE: „Pod warunkiem, że urządzenie wyposażone
jest w funkcję zbliżeniową”.

q)

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass
młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

r)

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass
młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

s)

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

t)

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa,
Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

u)

Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

v)

Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard
PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę”.
Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

w) Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej” dla kart: Mastercard PayPass,
Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za
złotówkę”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.
x)

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard
PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę”.
Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).
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4)

Rozdział III. Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych:
a)

Usunięcie pozycji: „Visa Electron”, „Visa Electron „młodzieżowa” i „Maestro” wraz ze wszystkimi opłatami.

b)

Zmiana opłaty za wydanie karty głównej lub dołączonej w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych). Nowa opłata wynosi 150,00 zł.

c)

Zmiana opłaty za roczne używanie karty. Nowa opłata wynosi 75,00 lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim roku suma transakcji dokonanych
kartą wyniosła łącznie min. 10.000 zł.

d)

Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego roku muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada
środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni
roboczych od jej dokonania”.

e)

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

f)

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w kasach SGB. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

g)

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w kasach obcych. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

h)

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

i)

Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

j)

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

k)

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

l)

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

m) Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.
n)

Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron
payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa, MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę” i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi
10,00 zł.

o)

Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

p)

Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

q)

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

r)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu karty kredytowej. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym
VAT 23%).

s)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta innego zaświadczenia/opinii. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

t)

Zmiana opłaty za wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty
w okresie jej ważności w trybie zwykłym. Nowa opłata wynosi 75,00 zł.

u)

Zmiana opłaty za wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty
w okresie jej ważności w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta. Nowa opłata wynosi 150,00 zł.

v)

Dodanie pozycji: „Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta”. Opłata za tę czynność wynosi
5,00 zł.

w) Usunięcie pozycji: „Zwiększenie limitu kredytowego”.

5)

x)

Dodanie pozycji: „Zwiększenie / zmniejszenie limitu kredytowego (aneks do Umowy kredytowej)”. Opłata za tę czynność wynosi
100,00 zł.

y)

Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku karty kredytowej,
wezwania do zapłaty kwot transakcji dokonanych kartą w trakcie trwania Umowy, a nie rozliczonych w ciężar rachunku karty przed
rozwiązaniem / wygaśnięciem umowy. Nowa opłata wynosi: dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r. 7,80 zł (koszt listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) oraz dla umów zawartych od dnia
22.07.2017 r. 0,00 zł

Rozdział IV. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe:
a)

Usunięcie w całości kolumny „Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie”.

b)

Dodanie pozycji: „Potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem
Internet Bankingu” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Opłata za tę czynność wynosi 8,00 (w tym VAT 23%).

c)

Dodanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za
każde przesłanie informacji.

d)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku dla rachunków
oszczędnościowych Konto XL . Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

e)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą dla rachunków oszczędnościowych Konto
XL. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

f)

Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Nowa
opłata wynosi 5,00 zł.

g)

Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL.
Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

h)

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla rachunków oszczędnościowych Konto XL.
Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).
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i)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa
opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

j)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
/ obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

k)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT
23%).

l)

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł (w tym
VAT 23%).

m) Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł
(w tym VAT 23%).

6)

n)

Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu
(np. przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia
Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

o)

Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

p)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks
/ dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

q)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego
dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT
23%).

r)

Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem
czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

s)

Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania
zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w
przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście
poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata
wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

t)

Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności
klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

u)

Dodanie pozycji: „Zmiana karty wzorów podpisów”. Opłata za tę czynność wynosi 15,00 zł.

v)

Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata
wynosi 15,00 zł.

Rozdział V. Kredyty dla Klientów Indywidualnych:
a)

Usunięcie pozycji: „opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny, b) o kredyt mieszkaniowy, c) o pożyczkę
hipoteczną, d) o pozostałe kredyty. UWAGA: Opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku o kredyt / pożyczkę. W przypadku
odmowy udzielenia kredytu, pożyczki opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji klienta z kredytu opłata podlega
zwrotowi na jego rzecz (dotyczy kredytu konsumenckiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim).”

b)

Dodanie pozycji: „Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej
(aneks do umowy - zmiana dnia spłaty raty kredytu)”. Opłata za tę czynność wynosi 200,00 zł.

c)

Dodanie zastrzeżenia dla powyższej pozycji: „Ostateczny dzień spłaty kredytu nie może przekroczyć maksymalnego okresu
kredytowania (360 miesięcy)”.

d)

Zmiana opłaty za sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00 (w tym
VAT 23%) za każdy rok.

e)

Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia do Urzędu Skarbowego o wysokości odsetek z tytułu kredytu
mieszkaniowego. Nowa opłata za tę czynność wynosi 25,00 (w tym VAT 23%).

f)

Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłacie kredytu/pożyczki. Nowa opłata za tę czynność wynosi
60,00 (w tym VAT 23%).

g)

Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00
(w tym VAT 23%).

h)

Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta innego zaświadczenia/opinii o kredycie/pożyczce. Nowa opłata za tę czynność
wynosi 60,00 (w tym VAT 23%).

i)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu na wniosek Klienta (o ile
umowa / aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

j)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego
dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT
23%).
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k)

Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem
czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

l)

Dodanie pozycji: „Opłata za brak terminowego dostarczenia przez Klienta zawiadomienia o zawarciu lub wznowieniu ubezpieczenia
nieruchomości wraz z dokonaną cesją na rzecz Banku)”. Opłata za opóźnienie wynosi 10,00 zł za każdy miesiąc.

m) Zmiana opłaty za Opłata za każdorazowe wysłanie upomnienia/monitu/wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w
spłacie kredytu/pożyczki lub należnych odsetek, lub gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie, listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia – w przypadkach określonych w
umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie. Nowa opłata wynosi: dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r. 7,80 zł (koszt
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) oraz dla umów zawartych od dnia
22.07.2017 r. 0,00 zł.
7)

Rozdział IX. Waluty wymienialne:
a)

Dodanie do pozycji: „Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty” zapisu: „w wysokości 10 jednostek waluty rachunku (np. 10 EUR)”.

b)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: a) uruchomienie usługi”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

c)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: b) abonament miesięczny”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

d)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: c) potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana
za pośrednictwem Internet Bankingu”. Opłata za tę czynność wynosi 8,00 zł (w tym VAT 23%).

e)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: d) usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji.

f)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: e) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

g)

Dodanie pozycji: „Internet Banking: f) wizyta informatyka na wezwanie Klienta”. Opłata za tę usługę wynosi 100,00 zł.

h)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł
za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

i)

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy
wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

j)

Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

k)

Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

l)

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

m) Dodanie pozycji: „Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 16): a) ustanowienie
pełnomocnictwa, b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa, c) odwołanie pełnomocnictwa”. Opłata za te czynności wynosi 10,00
zł.
n)

Dodanie pozycji: „Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku
z instytucją trzecią”. Opłata za tę czynność wynosi 50,00 zł.

o)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa
opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

p)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
/ obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

q)

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT
23%).

r)

Dodanie pozycji: „Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący”. Opłata za tę czynność wynosi 25,00
zł (w tym VAT 23%).

s)

Dodanie pozycji: „Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok”. Opłata za tę czynność
wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

t)

Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

u)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
/ aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

v)

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego
dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT
23%).

w) Dodanie pozycji: „Dostarczenie zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową
(listem poleconym)”. Opłata za tę czynność wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.).
x)

Dodanie pozycji: „Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu DZ”. Opłata za tę czynność wynosi
20 zł.

y)

Dodanie pozycji: „Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ”. Opłata za tę czynność
wynosi 20 zł.

z)

Dodanie pozycji: „Zmiana umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie”. Opłata za tę
czynność wynosi 15 zł.
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aa) Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania
zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w
przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście
poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata
wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).
8)

Rozdział XI. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku:
a)

Dodanie tabeli „A. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych” wraz z następującymi zmianami dla
pakietu Konto Senior:
•

Dodanie do pozycji: „Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku” zapisu: „UWAGA: opłaty za wpłaty gotówkowe w posegregowanym
bilonie przekraczających 100 szt. dziennie w wysokości 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25,00 zł”.

•

Zmiana opłaty za potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem
Internet Bankingu. Nowa opłata wynosi 8,00 (w tym VAT 23%).

•

Dodanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji.

•

Zmiana opłaty za wizytę informatyka. Nowa opłata wynosi 100,00 zł.

•

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Bank Rumia
Spółdzielczy. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

•

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa
opłata wynosi 4,00 zł.

•

Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking.
Nowa opłata wynosi: 10,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku. Nowa opłata wynosi:
0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

•

Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł
za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

•

Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

•

Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

•

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa
opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
/ obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym
VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł
(w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi
35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np.
przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia
Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

•

Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)”. Opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
/ aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub
zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi
35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności
bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

•

Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty
powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w
miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i
rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.).

•

Usunięcie pozycji: „Wydanie klucza do skrytki na wyciągi”.

•

Usunięcie pozycji: ”Wymiana klucza (zamka) do skrytki na wyciągi”.
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b)

•

Usunięcie pozycji: „Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na HASŁO”.

•

Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności
klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

•

Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą wyższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą niższą”.

•

Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą niższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą wyższą”.

•

Dodanie pozycji: „Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku”. Opłata wynosi 0,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa
opłata wynosi 20,00 zł.

Dodanie tabeli „B. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów Indywidualnych” wraz
z następującą zmianą:
•

c)

Zmiana opłaty za udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO". Nowa opłata wynosi 10,00 zł
m-cznie.

Dodanie tabeli „C. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe” wraz z następującymi zmianami dla rachunków oszczędnościowych
z wkładami płatnymi na każde żądanie:
•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa
opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
/ obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym
VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł
(w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi
35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np.
przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia
Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

•

Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
/ aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub
zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi
35,00 zł (w tym VAT 23%).

•

Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności
bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

•

Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty
powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w
miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i
rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.).

•

Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności
klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

•

Dodanie pozycji: „Zmiana karty wzorów podpisów”. Opłata za tę czynność wynosi 15,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa
opłata wynosi 15,00 zł.

d)

Nadanie nazwy: „D. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych” tabeli znajdującej się dotychczas
w Rozdziale XII. Produkty wycofane z oferty Banku.

e)

Dodanie tabeli „E. Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej dla Klientów Indywidualnych” wraz z następującymi zmianami dla kart: Visa
Electron, Visa Electron młodzieżowa i Maestro:
•

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

•

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 20+. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł
jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych
zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 200 zł.

•

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietów: Konto Standard, Konto VIP, Konto Bezcenne, Senior
i „Konto za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej
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10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma
wyniosła łącznie min. 300 zł.
•

Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane
w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana
jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic,
b) Wariant Gold”.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w Kasach SGB. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w Kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.

•

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

•

Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

•

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

•

Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

•

Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej”. Opłata za tę czynność wynosi
0,00 zł.

•

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT
23%).

f)

Dodanie tabeli „F. Ubezpieczenia do kart dla Klientów Indywidualnych” bez zmian w dotychczasowych opłatach.

g)

Dodanie tabeli „G. Karty z funkcją zbliżeniową dla konta Senior” wraz z następującymi zmianami dla pakietu Konto Senior:
•

Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł
jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych
zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł.

•

Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku
(blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od
3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

•

Zmiana opłaty za miesięczne używanie karty Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

•

Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic,
b) Wariant Gold”.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach SGB. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa
Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

•

Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.

•

Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

•

Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

•

Dodanie zastrzeżenia dotyczącego operacji gotówkowych dla karty Visa Mobilna HCE: „Pod warunkiem, że urządzenie
wyposażone jest w funkcję zbliżeniową”.

•

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave.
Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron
payWave. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata
wynosi 5,00 zł.
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•

Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa
opłata wynosi 5,00 zł.

•

Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

•

Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny dla kart: Mastercard PayPass i Visa
Electron payWave. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

•

Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej” dla kart: Mastercard PayPass
i Visa Electron payWave. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

•

Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla kart: Mastercard PayPass i Visa
Electron payWave. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

Dodatkowo w Taryfie wprowadzono korekty redakcyjne i porządkowe, które nie wpływają na warunki korzystania z produktów i usług Banku.
Wyciąg z Taryfy zawierający wprowadzone zmiany przekazujemy Państwu w załączeniu. Pełna treść Taryfy dostępna będzie w oddziałach
Banku oraz w formie elektronicznej na stronie www.bankrumia.pl.
Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, Taryfa zacznie obowiązywać od dnia
01 maja 2018 r. Przed datą wejścia w życie 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
Taryfy, bez ponoszenia opłat.
W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą
postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.
W odniesieniu do umów kredytu lub pożyczki mają Państwo możliwość odmówić przyjęcia tych zmian, składając Bankowi pisemne
oświadczenie w terminie 30 dni od doręczenia niniejszej informacji. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy wraz
z upływem okresu wypowiedzenia określonego postanowieniami tej umowy lub stanowiącego jej integralną część regulaminu.
We wszystkich wyżej określonych przypadkach wygaśnięcie / rozwiązanie umowy wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia rozliczeń
finansowych między jej Stronami w terminie do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, tj. m.in. wypłaty przez Bank całości zdeponowanych
na Państwa rachunkach środków pieniężnych lub spłaty przez Państwa całości wynikających z danej umowy zobowiązań wobec Banku.
Mamy nadzieję, że zapowiedziana nowelizacja Taryfy spotka się z Państwa akceptacją, a wysoka jakość usług świadczonych przez nasz Bank
zaspokoją Państwa oczekiwania.
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną Państwu treścią proponowanej Taryfy, a pomocy w odpowiedzi na pytania z tym
związane udzielić Państwu mogą pracownicy Banku we wszystkich jego oddziałach. Najpóźniej w dniu wejścia w życie nowej Taryfy jej pełny
tekst zostanie w formie elektronicznej udostępniony na stronie www.bankrumia.pl, a także w formie drukowanej we wszystkich oddziałach
Banku.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania niniejszej korespondencji drogą elektroniczną bądź e-mailową. Wystarczy
wypełnić w Banku odpowiedni druk, a informacje będą przesyłane zgodnie ze złożoną dyspozycją.

II. Bezpieczeństwo bankowości internetowej.
Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przypominamy również Państwu o konieczności
zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej. Zasady w tym zakresie są następujące:
ustal odpowiednie do Twoich potrzeb limity operacji dla przelewów;
zawsze sprawdzaj na stronie logowania bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z tej usługi;
sprawdzaj informacje o zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dlakonsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci lub https://bankrumia.pl/bezpieczenstwo-bankowosci-internetowej/;
jeśli otrzymasz komunikat o przerwie konserwacyjnej podczas logowania lub realizacji przelewu, koniecznie zrezygnuj z dalszej pracy
w bankowości elektronicznej i skontaktuj się z Bankiem;
nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach
nie należących do Banku;
nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji –
Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
uważaj na nietypowe informacje z Banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania
pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze lub smartfonie należy zachować szczególną ostrożność;
zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony bankowości elektronicznej rozpoczyna się od https:// oraz zweryfikować
certyfikat strony. Brak „zatrzaśniętej kłódki” w pasku przeglądarki oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym
dane nie są szyfrowane;
przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji oraz czy numer
rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem;
należy unikać przeklejania numerów rachunków (tj. używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich
ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie
tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
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należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak:
przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj – gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.
Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Klientów, Bank wycofuje z użycia listy haseł jednorazowych jako środek autoryzacji
operacji dokonywanych za pośrednictwem Internet Banking.
Zachęcamy do zmiany środka autoryzacji operacji internetowych na jednorazowe kody SMS. Można tego dokonać na dwa sposoby:
poprzez Internet Banking w panelu „Ustawienia” → „BEZPIECZEŃSTWO” → „lista haseł jednorazowych” → „zmień”,
w Oddziale Banku, składając wniosek u Doradcy.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 01 maja 2018 r. zostanie zablokowana możliwość generowania i wydawania oraz zamawiania
nowych list haseł jednorazowych, przy czym już wydane listy haseł działać będą do 31 grudnia 2018 r. Po tym dniu nastąpi zablokowanie
wszystkich nadal istniejących list haseł jednorazowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy skontaktować się z Bankiem.

III. Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet.
Informujemy również Państwa, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471)
zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą
zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do
dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie
zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia
do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przezinternet.
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/.

IV. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Realizując obowiązki informacyjne określone w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1937) oraz w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), przekazujemy Państwu w załączeniu arkusz informacyjny dla deponenta informujący
o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym
i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje
osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta.
Niniejszy informacja w zakresie systemu gwarantowania depozytów kierowana jest do Państwa wyłącznie w celach informacyjnych, w związku
z czym nie jest wymagane żadne działanie z Państwa strony.

Z poważaniem,

Ewa Poźniak-Kilkowska
Prezes Zarządu
Banku Rumia Spółdzielczego

Załączniki:
1) Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji;
2) Arkusz informacyjny BFG.
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