Kwidzyn, 05.03.2019r.

Informacja o zmianach w Regulaminie rachunku oszczędnościowego IKE-PBS

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 maja 2019r. zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu rachunku
oszczędnościowego IKE-PBS. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z koniczności
dostosowania zapisów do wymogów Dyrektywy PSD2 oraz zmian z niej wynikających.
Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian przedstawiamy Państwu poniżej:

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie rachunku oszczędnościowego IKE-PBS.
1. W §2 dodaje się nowe definicje o treści:
10) kod SMS – jednorazowy kod, służący do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych
składanych w usłudze bankowości elektronicznej;
11) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego
uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej, ustanawiany samodzielnie przez
Oszczędzającego w systemie bankowości elektronicznej;
22) strona internetowa Banku – www.powislanski.pl;
23) Silne uwierzytelnienie – uwierzytelnienie zapewniające ochronę poufności danych w
oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Oszczędzający;
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Oszczędzający;
c) cechy charakterystyczne Oszczędzającego;
będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że
naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;
26) Tabela opłat i prowizji – obowiązująca w Banku „Tabela opłat i prowizji bankowych
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego Kwidzynie dla Klientów indywidualnych”
W związku z wprowadzeniem zapisów zmienia się dotychczasowa numeracja odpowiednio:
- dotychczasowe punkty 10-19 otrzymują numerację 12-21;
- dotychczasowe punkty 20-21 otrzymują numerację 24-25;
- dotychczasowe punkty 22-31 otrzymują numerację 27-36.
Dodatkowo w pkt 17) po słowach „wyodrębniony rachunek oszczędnościowy” dodaje się zapis
o treści „nie będący rachunkiem płatniczym”.
W pkt 29) wprowadzono zmianę odwołania do numeru Dziennika Ustaw przywoływanej
Ustawy na: „Dz. U. z 2014r., poz. 1776”.
2. W §13 dodaje się pkt 4 i 5 o treści:
„4.W przypadku Oszczędzających urodzonych od 1 stycznia 1949r. włącznie prawo do wypłaty
przysługuje po spełnieniu następujących warunków:
1) dokonywania wpłat na IKE, przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych albo;

2) dokonania ponad połowy łącznej wartości wpłat nie później niż 5 lat przed dniem złożenia
dyspozycji wypłaty.
5. Warunków, o których mowa w § 13 ust. 2-4 nie stosuje się w przypadku wypłaty środków
przeniesionych z programów emerytalnych na rachunek IKE.”
W związku z powyższym dotychczasowy punkt 4 otrzymuje nr 6.
W punkcie 6 §13 usuwa się słowa: „oraz w ust. 3”.
3. W §26a pkt 1 usuwa się słowa o treści:
„z saldem równym lub niższym od 0 PLN”.
4.
5.
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W §29 ust 1 usuwa się pkt 4).
W §29a usuwa się pkt 1-3.
W §30 w pkt. 2) i pkt. 3) słowo „Posiadacz” zastępuje się słowem „Oszczędzający”.
W §34 pkt. 2 zmienia się odwołanie na odwołanie do ust 3. Dodatkowo na końcu zdania
dodaje się zapis o treści:
„Możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej zastrzeżona jest jedynie dla osób,
które posiadają inny rachunek prowadzony w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie,
dla którego uruchomiony jest dostęp do bankowości elektronicznej.”
8. W §36 pkt 1 ppkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Oszczędzającego
wskazany w Umowie – w przypadku uprzedniej zgody Oszczędzającego na przesyłanie przez
Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Oszczędzającego adresu email do komunikacji z Bankiem, lub”.
9. W §36 pkt 1 usuwa się ppkt 3) w związku z tym dotychczasowe punkty 4-5 otrzymują numery
3-4.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem mają Państwo prawo, przed proponowaną datą
wejścia w życie zmian do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgłoszenia sprzeciwu
bez wypowiedzenia Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem wejścia w życie zmian. Nie
zgłoszenie sprzeciwu do proponowanych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
Tekst jednolity Regulaminu przesyłamy w załączeniu.
Z poważaniem,
Powiślański Bank Spółdzielczy
w Kwidzynie

