Regulamin usługi „Sm@rt Wypłata”
w Banku Spółdzielczym w Augustowie
1. Usługa „Sm@rt Wypłata” pozwala na wypłatę gotówki w bankomacie Banku
Spółdzielczego w Augustowie przy pomocy wygenerowanego PIN’u bez
konieczności użycia karty.
2. Usługa „Sm@rt Wypłata” realizowana jest wyłącznie dla rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w złotych.
3. Warunkiem korzystania z usługi „Sm@rt Wypłata” jest udostępnienie jej przez
Bank.
4. Zlecenie wypłaty gotówki w ramach usługi „Sm@rt Wypłata” można złożyć
w placówce Banku lub po zalogowaniu się do systemu Bankowości Internetowej,
także za pomocą Aplikacji Mobilnej „naszBANK” w smartfonie.
5. Wygenerowany PIN, służący do weryfikacji transakcji może być wygenerowany
tylko w formie wiadomości SMS wysłanej na podany przez Klienta numer telefonu
operatora krajowego.
6. Sposób zainicjowania transakcji przez systemy Bankowości Internetowej:
a) Internet Banking – po zalogowaniu do serwisu Internet Banking, wybieramy
rachunek, z którego chcemy wykonać transakcję, następnie „Przelewy
jednorazowe” i z rozwiniętej listy opcję „Sm@rt wypłata”. Wypełniamy
wszystkie niezbędne dane: kwota, tytuł oraz dwukrotnie podajemy numer
telefonu osoby, która ma otrzymać PIN do realizacji transakcji lub wybieramy
opcję „Wyświetl na stronie”, aby wypłacić gotówkę dla siebie. Weryfikujemy
dane transakcji i jeśli są zgodne z naszą dyspozycją zatwierdzamy ją
i autoryzujemy tak samo jak inne operacje wykonywane w systemie Internet
Banking.
b) Aplikacja mobilna „naszBANK” – po zalogowaniu do aplikacji, na dole ekranu
wybieramy opcję „Płatności”, a następnie „Sm@rt wypłata”. Wypełniamy
wszystkie niezbędne dane: tytuł, kwota oraz dwukrotnie podajemy numer
telefonu osoby, która ma otrzymać PIN do realizacji transakcji lub wybieramy
opcję „Wyświetl na urządzeniu”, aby wypłacić gotówkę dla siebie. Wybieramy
przycisk „Dalej” i po weryfikacji danych zatwierdzamy przyciskiem „Wykonaj”.
Wpisujemy PIN do aplikacji i zatwierdzamy operację.
7. PIN, o którym mowa w ust. 5 zachowuje ważność przez 30 minut.
8. W przypadku, gdy operacja zostanie zautoryzowana, ale nie zostanie zakończona
poprawnie (np. klient nie wykona w określonym czasie operacji), to taka operacja
będzie anulowana i rachunek nie zostanie obciążony kwotą operacji.
9. Kwota wypłaty jest ograniczona wysokością dostępnych środków, a także limitami:
• limitem operacji jednorazowej
• limitem operacji dziennych.
10. Kwoty wypłacane w ramach usługi „Sm@rt Wypłata” pomniejszają limit
dzienny ustawiony w serwisie Internet Banking.
• limit pojedynczej operacji: 500,00 zł;
• limit dzienny operacji: zdefiniowany w serwisie systemu Internet Banking.

