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Rumia, dnia 11 marca 2019 r.

BS Numer
Adresat nazwa
Adresat ulica
Adresat kod pocztowy
Adresat miasto

Szanowni Państwo!

I.

Zmiany w regulacjach bankowych.

Bank Rumia Spółdzielczy („Bank”) uprzejmie informuje, iż od dnia 01 czerwca 2019 r. zacznie obowiązywać nowy
„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Rumia
Spółdzielczym” („Regulamin”) (dotychczasowa nazwa tego regulaminu to: „Regulamin świadczenia usług w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów
indywidualnych, SKO i PKZP w Banku Rumia Spółdzielczym”).
Zmiany wprowadzone w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075),
uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez:
1) wprowadzenie postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania,
2) zmianę postanowień w zakresie reklamacji i terminów rozpatrywania reklamacji,
3) zmianę postanowień w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze
oraz wprowadzenie postanowień w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i
funkcjonalności (postanowienia regulujące działanie Call Center).
Do Regulaminu wprowadzone zostały też postanowienia dotyczące rachunków długoterminowych lokat oszczędnościowych
„KASKADA”, które do tej pory funkcjonowały w ramach odrębnej regulacji.
Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji. W celu ułatwienia Państwu zapoznania
się z wprowadzonymi zmianami zostały one zaznaczone w Regulaminie tłustym drukiem. Pełna treść Regulaminu dostępna
jest również 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, Regulamin zacznie obowiązywać od
dnia 01 czerwca 2019 r. Przed datą wejścia w życie 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 Regulaminu, 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.
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II.

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 z późn. zm.) oraz w
ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), 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.

Załączniki:
1) Regulamin;;
2) Arkusz informacyjny BFG.
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