Sprawdź termin ważności
UWAGA! swojego
dowodu osobistego
Dowód osobisty jest ważny:
10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które
ukończyły 18 lat;
5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie
ukończyły 18 roku życia;
Na czas nieoznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła
65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu
osobistego z takim terminem ważności.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym
tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie
oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania
granic państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do
Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele
mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie
umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za
wystarczający do przekraczania ich granicy.
Nowe dowody osobiste wprowadzone były od
1 stycznia 2001 (Rozp. RM z 21.11.2000). Ważność dowodu
osobistego upływa po 10 latach. Tak więc pierwsze dowody
osobiste są już nieważne. To bardzo ważne, gdyż taki
dokument, który utracił ważność uniemożliwia załatwianie
jakichkolwiek spraw bankowych czy urzędowych. Może być
przyczyną problemów podczas pobytu za granicą.
Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci
ważność również w przypadku zmiany danych, które są na
nim uwidocznione. Wniosek o wymianę dowodu trzeba
złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu
jego ważności !

Wypłata gotówki inaczej
W trosce o dobro naszych klientów oraz wychodząc
naprzeciw ich oczekiwaniom, Bank Spółdzielczy w Brańsku
wprowadził udogodnienie posiadaczom kart debetowych
Visa - usługę Cashback.
Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której
można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy
kartami debetowymi Visa Grupy BPS w oznaczonych
punktach handlowo-usługowych, np. w supermarkecie, czy
na stacji benzynowej. W ramach usługi Cashback można
jednorazowo wypłacić nawet do 200 zł, niezależnie od
wysokości kwoty, jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem
wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności
bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
Zalety usługi Cashback:
- wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku

Bezpłatnie doładuj telefon na kartę
przez internet
Proponujemy Klientom nową usługę - doładowywanie telefonów w systemie bankowości elektronicznej.
Klienci posiadający telefony na kartę mogą je zasilić
bezpośrednio z własnego konta. Jest to usługa, za którą Bank
nie pobiera od Klienta żadnych opłat; warunkiem jest
posiadanie rachunku internetowego.
Transakcja doładowania przebiega szybko,
wygodnie i bezpiecznie. Po zalogowaniu się do systemu
bankowości internetowej Banku, należy wybrać opcję
„rachunki bieżące” z menu głównego, a następnie
„doładowanie telefonu”, wskazać swojego operatora, podać
numer telefonu i kwotę doładowania oraz dokonać
płatności. Operacja doładowania wykonywana jest
natychmiast po autoryzacji.
Istnieje możliwość doładowywania telefonów na
kartę wszystkich najważniejszych będących na rynku
operatorów:

OPERATOR

KWOTA DOŁADOWANIA

Lycamobile 5zł, 10zł, 20zł, 30zł, 50zł, 100zł
Virgin Mobile 5zł, 10zł, 30zł, 50zł, 100zł, 150zł
Plus 5zł - 500zł
nju. mobile 5zł, 10zł, 25zł, 40zł, 50zł, 100zł, 200zł
T-Mobile 5zł - 500zł
ORANGE 5zł, 10zł, 25zł, 40zł, 50zł, 100zł, 200zł
Heyah 5zł - 500zł
PLAY 5zł - 300zł
Polsat Cyfrowy 5zł - 500zł
wRodzinie 10zł - 250zł

bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
- większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów
handlowo-usługowych, w których można wypłacać
gotówkę,
- oszczędność czasu - w jednym miejscu dokonuje się zakup
oraz wypłatę potrzebnych środków,
- niższa opłata za usługę, niż w przypadku wypłaty gotówki
w bankomacie obcym.
Co więcej, z usługi Cashback można korzystać wielokrotnie
w ciągu dnia – za każdym razem, gdy płacimy kartą Visa za
zakupy. Jedynym ograniczeniem jest wysokość limitu
ustanowionego dla naszej karty, do którego doliczane są
transakcje Cashback.
Liczba punktów oferujących usługę Cashback
systematycznie wzrasta. We wszystkich punktach
oferujących tę usługę, przy wejściu lub przy kasie, znajdują
się naklejki – symbole Visa Cashback.
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