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Dotyczy: Zmiany „Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego 

w Nowym Sączu” od  01.12.2020 roku. 

 

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu informuje, że podjął decyzję o zmianie „Taryfy 

opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu” od dnia 

01.12.2020 roku.  

Decyzja o zmianie wysokości opłat i prowizji bankowych została podjęta na podstawie analizy 

kształtowania się czynników mających wpływ na wysokość opłat i prowizji. W okresie od ostatniej zmiany 

„Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu”, 

która miała miejsce w dniu 15.12.2019 r. nastąpiły istotne zmiany kluczowych czynników które 

zdecydowały o konieczności zmiany opłat i prowizji tj. zmiana poziomu inflacji, wzrost taryf 

komunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje z usług których korzysta bank oraz zmiana 

wysokości  stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej oraz stopy lombardowej publikowanej przez 

Narodowy Bank Polski.  
 W związku z powyższym w załączeniu pisma przekazujemy Wyciąg z „Taryfy opłat i prowizji 

bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu” zawierający zmiany  
obowiązujące od 01.12.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami zawartej umowy „Regulaminu 

rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku 
Spółdzielczym w Nowym Sączu przysługuje Panu(i) prawo do niezaakceptowania tych zmian przed 

proponowaną datą ich wejścia w życie skutkujące likwidacją rachunku. 

W przypadku, nie zaakceptowania zmian, ma Pan(i)  prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, informując o tym Bank w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy skutkuje jej 

rozwiązaniem z dniem, w którym Bank otrzymał wypowiedzenie umowy. Do dnia rozwiązania umowy 

obowiązuje dotychczasowa wysokość opłat i prowizji. Nowe stawki opłat i prowizji obowiązują od 

01.12.2020 roku. 

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. Informacje o 

obowiązującej „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w 

Nowym Sączu” dostępne są we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej 

www.bsnowysacz.pl.   

 

 

     Z poważaniem                                                                                                                 
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