Co decyzja BFG / przejęcie banku oznacza dla klientów BS w Przemkowie?
Z perspektywy klienta Banku Spółdzielczego w Przemkowie zmienia się jedynie szyld banku.
Przedsiębiorstwo Banku Spółdzielczego w Przemkowie i jego zobowiązania, z wyłączeniami
wskazanymi w decyzji Funduszu, zostaną w dniu 2 maja 2020 r. przejęte przez SGB-Bank S.A, dzięki
czemu całość środków klientów jest chroniona. Obsługa klientów Banku będzie prowadzona
nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach, tyle, że będą oni klientami SGB Bank S.A.
W związku z restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Ich środki będą
automatycznie w całości przeniesione do SGB Banku S.A. Numery kont się nie zmieniają, karty
zachowują ważność, system logowania do bankowości internetowej pozostaje ten sam. Wszystkie
depozyty klientów BS w Przemkowie są bezpieczne.
Oddziały banku pod nowym szyldem będą czynne od poniedziałku 4 maja 2020 br. w dotychczasowych
godzinach pracy.
Czy przeniesienie środków do nowego banku wymaga od klientów jakichś działań?
Klienci BS w Przemkowie nie muszą nic robić.
Czy moje pieniądze są bezpieczne?
Wszystkie środki klientów BS w Przemkowie są automatycznie przeniesione do SGB- Bank i są
bezpieczne.
Czy numery kont i loginy się zmieniają?
Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, system logowania pozostaje ten sam.
Czy placówki banku będą działać tak jak dotychczas?
Placówki banku działają tak jak dotychczas. Od 4 maja 2020 r. oddziały będą otwarte tak jak do tej pory.
Co się zmieni w działalności banku?
Z perspektywy klienta nic się nie zmieni, jedynie nazwa banku na SGB-Bank. Poza tym klienci banku
będą obsługiwani tak jak do tej pory.
Co z kredytami w BS w Przemkowie i procesowanymi wnioskami kredytowymi?
Kredyty należy spłacać jak dotychczas, warunki i numer konta się nie zmieniają. Wnioski kredytowe
zostaną rozpatrzone po wznowieniu działalności banku.
Co z przelewami wychodzącymi z BS w Przemkowi lub przychodzącymi do klientów BS
w Przemkowie?
Przelewy będą realizowane standardowo.
Czy osoby lub podmioty wysyłające przelew na dotychczasowe konto w BS w Przemkowie muszą coś
zmieniać?
Numery rachunków nie zmieniają się. Przelewy będą realizowane standardowo.
Czy zmienia się kod SWIFT banku?
Kod SWIFT się nie zmienia.
Czy planowany jest rebranding BS w Przemkowie?

Podczas długiego weekendu planowana jest zmiana szyldów.
Co zrobić jeśli nie będzie można się zalogować do aplikacji albo platformy online?
W przypadku problemów będzie działała infolinia SGB Bank pod numerem 800 888 888 (numer
bezpłatny) w weekend majowy w godzinach od 9:00 do 15:00, a od 4 maja 2020 r., w dni powszednie,
w godzinach 8:00 – 20:00, gdzie będzie można uzyskać dodatkowe informacje. Od 4 maja 2020 r
będzie też możliwa wizyta w placówce banku. Wszystkie środki klientów BS w Przemkowie będą
automatycznie przeniesione do SGB.
Co się zmienia dla udziałowców BS w Przemkowie?
Udziały członkowskie są umorzone. Zarząd spółdzielni został rozwiązany, kompetencje Rady
Nadzorczej są zawieszone, a działalność banku przejmuje SGB-Bank. Ewentualne pytania w tej sprawie
można kierować na adres restrukturyzacja@bfg.pl lub pisząc na adres Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Na jakiej podstawie BFG prowadzi przymusową restrukturyzację?
Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r., która
wprowadza do polskiego systemu prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków
(BRRD)

