Rumia, dnia 20 lutego 2020 r.

Bank Rumia Spółdzielczy

Szanowni Państwo!

I. Zmiany w regulacjach bankowych.
Bank Rumia Spółdzielczy („Bank”) uprzejmie informuje, iż od dnia 01 maja 2020 r. zacznie obowiązywać nowy „Regulamin świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Rumia Spółdzielczym” („Regulamin”) oraz Taryfa opłat
i prowizji pobieranych przez Bank Rumia Spółdzielczy za czynności bankowe („Taryfa”).
Zmiany wprowadzone w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do zapisów art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe i dotyczą wprowadzenia kwoty minimalnej, poniżej której bank będzie miał prawo rozwiązać umowę rachunku, jeżeli w ciągu 24
miesięcy nie dokonano na nim żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek (Art. 60. Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej,
ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków
pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie.).
Zakres zmian w Taryfie obejmuje:
- zmianę opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów obcych,
- zmianę opłaty za wpłaty gotówkowe na rachunki płatnicze prowadzone w innych bankach,
- zmianę opłaty za realizację przelewu w systemie SORBNET,
- wprowadzenie braku opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii umowy/aneksu/innego dokumentu w trakcie obowiązywania umowy,
- zmianę opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii umowy/aneksu/innego dokumentu po wygaśnięciu umowy.
Dodatkowo w Taryfie wprowadzono korekty redakcyjne i porządkowe, które nie wpływają na warunki korzystania z produktów i usług Banku.
Pełna treść Regulaminu oraz 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, Regulamin oraz Taryfa zaczną obowiązywać od dnia 01
maja 2020 r. Przed datą wejścia w życie Regulaminu i 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 Regulaminu i Taryfy, bez ponoszenia opłat.
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.
Brak złożenia na piśmie wyżej wskazanych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmian w Regulaminie i Taryfie.
Mamy nadzieję, że zapowiedziana nowelizacja Regulaminu i 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 proponowanego Regulaminu i 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 nowego
Regulaminu i Taryfy ich pełne teksty w formie elektronicznej udostępnione zostaną na stronie www.bankrumia.pl, a także w formie
drukowanej we wszystkich oddziałach Banku.

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 oraz w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 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.
Niniejsza 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.

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.

Z poważaniem,

Ewa Poźniak-Kilkowska
Prezes Zarządu
Banku Rumia Spółdzielczego

