
 

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. zmienią się: 

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych. 

2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Banku 

Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim 

 

Szanowny Kliencie, 

Oto najważniejsze zmiany: 

• Aktualizacja Taryfy prowizji i opłat 

Wprowadzamy możliwość realizacji przelewu Express Elixir oraz Sorbnet. Ponadto, 

zrównaliśmy opłaty za użytkowanie karty płatniczej.  

Pełna treść: Taryfa prowizji i opłat 

• Uproszczenie języka 

Informacje w nowym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. 

Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie on bardziej zrozumiały. 

 Pełna treść: Regulamin 

•   Usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie  

Rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji dokonywanej  kartą w internecie,  

hasłem statycznym (dla kart, które  obecnie tego wymagają )  oraz  z  rejestrowania kart 

w usłudze 3D Secure. Zamiast tego,  od 1 lipca do 30 października 2020 r., wykonanie 

transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer 

telefonu komórkowego wskazany w Banku. 

 

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzimy 

dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz  - udzielając odpowiedzi na pytanie 

weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku i dodatkowo - podając jednorazowy kod SMS, który 

otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego. 

Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, ustalisz 

w placówce Banku od 30 września 2020r.  
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https://bsgrodzisk.pl/informacje/Taryfa_prowizji_i_op%C5%82at_od_01.08.2020.pdf
https://bsgrodzisk.pl/informacje/Regulamin_os._fizyczne.pdf


 

Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzisz także w aplikacji mobilnej, jeśli wybierzesz taki 

sposób autoryzacji. 

 

• Aplikacja mobilna Portfel SGB  

Portfel SGB jest udostępniany dla nowych klientów do 30 września 2020r., dotychczasowi 

klienci będą mogli korzystać z Portfela SGB do 31 marca 2021r. 

Pamiętaj, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów  

– App Store lub Sklepu Google Play. 

• Karta mobilna Visa: wycofanie karty 

W związku z możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą SGB, wycofujemy z 

oferty kartę mobilną Visa. Zapłacisz nią jeszcze tylko do 30 czerwca 2020 r. Po tym dniu karta 

zostanie zastrzeżona. 

• Zastrzeganie kart, BLIKA i dostępu do bankowości internetowej 

Kartę oraz BLIK zastrzeżesz pod numerem telefonu +48 22 515 31 50 oraz w placówce 

Banku.  

Zastrzeżenia bankowości internetowej dokonać możesz w placówce Banku oraz pod 

numerem telefonu 61 44 21 451.  

Twoje pieniądze są bezpieczne 
Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

Szczegółowe informacje: „Arkusz informacyjny dla deponentów” 

Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku znajdziesz na stronie internetowej 

www.bsgrodzisk.pl 

 

 
 

 

 

https://bsgrodzisk.pl/informacje/Arkusz_informacyjny_dla_deponent%C3%B3w.pdf
https://bsgrodzisk.pl/


 

Szczegóły 
Z pełną treścią nowego Regulaminu i Taryfy prowizji i opłat, obowiązujących od 1 sierpnia 2020 r., możesz 

zapoznać się  w oddziałach Banku od 1 czerwca 2020 r. oraz na naszej stronie internetowej www.bsgrodzisk.pl/ 

Zmiany obowiązują tylko w zakresie produktów i usług, z których korzystasz. 

 

Jeżeli akceptujesz powyższe zmiany: 

• nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2020 r.  

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz: 

• złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw 

nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie 

zmian, bez naliczenia opłat; 

• wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmiastowym, 

bez ponoszenia opłat. 

Jeśli złożysz sprzeciw dotyczący umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będą 

obwiązywać postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem 

zmian. 

Kontakt 
Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdziesz w placówkach Banku oraz na 

stronie  www.bsgrodzisk.pl. 

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy od poniedziałku do piątku w godz. 

9:00 - 16:00 pod numerem 61 44 21 450, a także pod adresem e-mail: www.bsgrodzisk.pl/ 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Taryfy prowizji i opłat.  

Życzymy zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim. 

Z poważaniem 

Hanna Hojan – Wiceprezes Zarządu 

Joanna Szymańska – Pełnomocnik Zarządu 

 

 

 
 

 

https://bsgrodzisk.pl/
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