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Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
Od 21 września w ofercie Banku znajduje się nowy produkt
kartowy dla osób fizycznych – Naklejka Zbliżeniowa Visa
p ay Wave. J est to ka r ta d eb etowa d la k lientów
indywidualnych przypisana do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (ROR). Karta umożliwia realizowanie
zbliżeniowo transakcji bezgotówkowych w punktach
usługowo – handlowych oraz transakcji internetowych.
Wszystkie transakcje powinny być autoryzowane. Nie ma
możliwości zrealizowania nią transakcji wypłaty gotówki.
Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można
przykleić np. na telefon komórkowy, odtwarzacz mp3 aby
zawsze była pod ręką i wygodnie nią było zrealizować
transakcję.
Karta może być wydawana jako dodatkowa karta do
rachunku każdemu klientowi.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KARTY:
w umożliwia dokonywanie operacji w Polsce i za granicą;
w okres ważności wynosi 3 lata;
w karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity
autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty Visa
wydanej do danego rachunku;
w posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji
zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje takie nie
wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje powyżej
kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN;
w wznawiana jest automatycznie po upływie terminu
ważności;
w maksymalne limity wynoszą:
- 0 PLN dzienny limit wypłat gotówki,
- 20 000 PLN dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
- dzienny limit transakcji internetowych do wysokości
dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych
placówek.
Adresy placówek dostępne są na stronie:
 www.bsbransk.pl
M.K.

Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2014
Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy
w Brańsku został Laureatem Godła oraz otrzymał platynowy
certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2014.
W kategorii tej certyfikaty odebrały banki, które określa
jedno słowo - uczciwość. Uczciwość względem Klientów,
przejawiająca się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych
oraz bezpiecznych produktów i usług finansowych.
Instytucje nastawione na rozwój, dla których priorytetem
jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla
Klienta, oraz jego kompetentna obsługa. Za sukcesem Banku
stoi wieloletnie doświadczenie i wiedza kadry pracowniczej.

Bank Spółdzielczy Roku 2014 to Bank
bezpieczny, godny zaufania i polecenia
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