
o kapitale zak³adowym 97 290 400 z³ op³aconymw ca³o�ci, numer NIP 554-03-14-271, nadzorowanym przez Komisjê Nadzoru Finansowego, kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

(Dzia³aj¹cym za po�rednictwem Urzêdu Pocztowego nr Poczty Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisanej

85-959 Bydgoszcz, zwanym dalej �Bankiem�wpisanym do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821,

do Krajowego Rejestru S¹dowego rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000334972,

o kapitale zak³adowym 774 140 000 z³ op³aconymw ca³o�ci, numer NIP 525-000-73-13) reprezentowanym przez:

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl

tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*
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Wniosek/Umowa
o kartê p³atnicz¹ do rachunku

Sekcja B

Dane Wnioskodawcy/Posiadacza rachunku

Sekcja C

Dane U¿ytkownika karty (wype³niaæ tylko, gdy wniosek dotyczy Pe³nomocnika do rachunku):

Sekcja A
Dane rachunku

Nr rachunku

Rodzaj rachunku Pocztowe Konto Standard / Nestor Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe

Adres korespondencyjny
do rachunku/ adres do wysy³ki karty

Maksymalna dzienna kwota transakcji kart¹ PLN (maks. 6000 PLN)

Ubezpieczenie �Ochrona karty�

x x

Pojêcia u¿yte w niniejszym Wniosku/Umowie, o ile nie zosta³y w nim inaczej zdefi niowanemaj¹ znaczenie nadane im w �Regulaminie wydawania i u¿ywania kart p³atniczych do rachunku w Banku Pocztowym S.A.�
zwanym dalej Regulaminem karty.

x xTAK NIE

Nazwisko

Nazwisko

Data urodzenia

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu to¿samo�ci

Rodzaj dokumentu to¿samo�ci

Nazwisko panieñskie matki

Nazwisko panieñskie matki

Imiê

Imiê

Seria i nr dokumentu to¿samo�ci

Seria i nr dokumentu to¿samo�ci

Karta dla
POSIADACZA I POSIADACZA II

PE£NOMOCNIKA DO RACHUNKU

NIK

NIK

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

Wymagane jest podanie przynajmniej jednego numeru telefonu do kontaktu

Telefon domowy

Telefon domowy

Adres e-mail

Adres e-mail

I POSIADACZ II POSIADACZ

PESEL

PESEL

Staus rezydencji

Staus rezydencji

Rezydent

Rezydent

RezydentNierezydent

Nierezydent

Nierezydent

x x

x

Pola niewymagane w przypadku nierezydentów

Pola niewymagane
w przypadku nierezydentów

Wymagane jest podanie przynajmniej jednego
numeru telefonu do kontaktu

Nale¿y uzupe³niæ w przypadku zawierania umowy za po�rednictwem Poczty Polskiej S.A.

a Posiadaczem/ami rachunku, którego/ych dane podane s¹ powy¿ej, przy czym Bank i Posiadacz/e s¹ dalej ³¹cznie zwani �Stronami� .

x

x

xx

x

x

Umowaokartêp³atnicz¹ zwana dalej�Umow¹�zawartadnia: w Bydgoszczy pomiêdzy Bankiem Pocztowym S.A.z siedzib¹ w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17,

(Imiê i nazwisko osoby reprezentuj¹cej Bank)

Nazwa oddzia³u /Placówki Banku

Adres
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1. Bank zobowi¹zuje siê prowadziæ i udostêpniaæ us³ugi na zasadach opisanych w Regulaminie karty oraz w �Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A� zwanym

dalej �Regulaminem rachunku� ( w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie karty) zwanych dalej ³¹cznie �Regulaminami�, które wraz z wyci¹giem z �Taryfy op³at i prowizji bankowych stosowanych przez

Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych�, zwanym dalej �Taryf¹�, s¹ czê�ciami integralnymi niniejszej Umowy i wraz z ni¹ stanowi¹ umowê o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy o us³ugach

p³atniczych.

2. Wcelu realizacjipostanowieñniniejszejUmowy, jakiwzajemnej komunikacji, BankudostêpniaPosiadaczowi �rodkiporozumiewania siê naodleg³o�ænazasadachszczegó³owoopisanychwRegulaminach.

3. Zasady autoryzacjidyspozycji, identyfikacji Posiadacza/U¿ytkownikaoraz udostêpniania i obs³ugi kartw ramachniniejszejUmowyokre�la Regulaminkarty.

1. W ramach Umowy, do rachunku bankowego, o którym mowa powy¿ej, na podstawie wniosku z³o¿onego przez Posiadacza, Bank wydaje karty p³atnicze, zwane dalej kartami, na zasadach okre�lonychw Umowie

wtymwRegulaminiekarty, awzakresie tamnieuregulowanym-wRegulaminie rachunków.

2. Umowa o kartê jest zawarta na czas oznaczony do ostatniego dnia miesi¹ca wskazanego na karcie, jako terminwa¿no�ci karty, chyba ¿e Bank skorzysta z prawado odmowy wydania karty z przyczynwskazanych

wRegulaminie karty.Wprzypadkuodmowy,Umowêwzakresie tej kartyuwa¿a siêzaniezawart¹.Warunki przed³u¿eniaUmowywzakresie postanowieñdotycz¹cych karty,okre�la Regulamin karty.

3. W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty Strony ustalaj¹ zastosowanie limitów transakcyjnych ograniczaj¹cych kwotê lub liczbê transakcji dokonanych dan¹ kart¹, owarto�ci limitów i na zasadach

okre�lonychwRegulaminie karty.

1. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania rachunku, do którego zosta³a wydana karta, kwotami transakcji dokonanych przy u¿yciu tej karty oraz kwotami nale¿nych op³at i prowizji, bez odrêbnej dyspozycji

i zobowi¹zuje siê doutrzymaniana tymrachunku, saldadostêpnegowwysoko�ciniezbêdnejdo rozliczenia dokonanych transakcjioraznale¿nychBankowiop³at iprowizji.

2. Bankzobowi¹zuje siêdo rozliczania transakcji dokonanychkart¹na zasadachokre�lonychwRegulaminie karty.

3. Wszystkie transakcje dokonane kartami (wwalucie rachunku jak i w innych walutach) rozliczane s¹ przez Bankwwalucie rachunku, przy czymprzeliczenie nawalutê rachunku nastêpuje za po�rednictwem waluty

rozliczeniowej, o którejmowawRegulaminiekarty i zgodnie ztrybemwtymRegulaminie okre�lonym.

4. Bankudostêpnia informacjê okursie referencyjnymzastosowanymdoprzeliczeniatransakcjiw sposób ina zasadachokre�lonychwRegulaminie karty.

5. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w wysoko�ci i na zasadach okre�lonych w Regulaminie karty. W Regulaminie karty zawarta jest tak¿e informacja o zasadach zwrotu kwoty zrealizowanej

transakcji.

6. Bankzastrzega sobieprawoblokowaniakarty na zasadachokre�lonychwRegulaminiekarty.

7. Strony ustalaj¹, i¿ zbiorcza informacja o transakcjach wykonanych kart¹ oraz o nale¿nych Bankowi op³atach i prowizjach bêdzie udostêpniana Posiadaczowi raz w miesi¹cu na wyci¹gu bankowym, gdzie

udostêpnione s¹ informacje szczegó³owo okre�lone w Regulaminie karty w formie okre�lonej w umowie rachunku bankowego, do którego wydawana jest karta. Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce wyci¹gów

bankowychokre�laj¹odpowiednieRegulaminy.

8. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego z przyczyn i na zasadach okre�lonych w Regulaminie karty. Regulamin karty okre�la równie¿ sposób poinformowania

U¿ytkownika karty o odmowie. Bank ma prawo pobieraæ op³aty za w/w poinformowanie U¿ytkownika karty w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie w przypadku , gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego by³a

uzasadniona.

1. OzmianachniniejszejUmowyBank informuje Posiadacza/U¿ytkownikaniepó�niej,ni¿ na2miesi¹ceprzed proponowan¹dat¹wej�cia ichw¿yciew formiepisemnejpod rygoremniewa¿no�ci zzastrze¿eniem§5.

2. Brak sprzeciwuPosiadaczawobec proponowanych zmian jestrównoznaczny zwyra¿eniemzgody na ich obowi¹zywanie. Zg³oszeniesprzeciwuwobec proponowanych zmian skutkujewyga�niêciemUmowy z dniem

poprzedzaj¹cym dzieñ wej�cia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia op³at z tego tytu³u. Posiadacz ma prawo przed dat¹ proponowanego wej�cia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem

natychmiastowymbezponoszeniaz tegotytu³u op³at.

3. Posiadacz ma prawo odst¹piæ od Umowy o kartê bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, sk³adaj¹c o�wiadczenie na pi�mie zgodnie ze wzorem za³¹czonym do Umowy. Powy¿sze nie narusza

uprawnieñPosiadaczadoodst¹pienia odUmowyzawartej znaruszeniemprzepisówart.26ust. 1-3 lub4Ustawyous³ugachp³atniczych zdnia19 sierpnia2011 r. (Dz. U. z2011 r.nr199,poz. 1175zpo�. zm.)wka¿dym

czasie, nie pó�niej jednak ni¿w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji okre�lonychwart. 27Ustawy ous³ugach p³atniczychwsposób, o którymmowawart. 26 ust. 1tej ustawy, jak równie¿w terminie 14 dni

odotrzymaniapierwszej karty, je¿eli niedokonano¿adnej transakcjiprzyjej u¿yciu.

4. Posiadaczmo¿ewypowiedzieæUmowêwka¿dymczasie z zachowaniemmiesiêcznegookresuwypowiedzeniawformiepisemnejpodrygoremniewa¿no�ci.

5. Bankmo¿ewypowiedzieæUmowêw formiepisemnejpod rygoremniewa¿no�ci, zzachowaniem30-dniowegookresuwypowiedzenia, zwa¿nychpowodówwskazanychwRegulaminie karty.

6. Szczegó³owe informacjezwi¹zanezobowi¹zkieminformacyjnymw zakresie przetwarzaniadanychosobowychokre�lones¹wRegulaminie rachunku.

7.

1. Wysoko�æ op³at i prowizji nale¿nychBankowiw zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹niniejszejUmowyokre�la Taryfa, o którejmowaw§1ust. 1Umowy. Bank pobieraprowizje iop³atywwysoko�ciobowi¹zuj¹cej wdniu

dokonaniadanej czynno�ci.Bank jest uprawnionydozmiany Taryfy z przyczynwskazanychwRegulaminie rachunku.Odpowiednie zastosowaniema§4ust.1 i2Umowy.

2. Rodzaj orazwysoko�æop³at i prowizji za czynno�ci zwi¹zanez realizacj¹UmowyBankustalabior¹c poduwagê czynniki okre�lonewRegulaminie rachunku.

3. Niezale¿nie od warunków zmiany op³at i prowizji okre�lonych w Regulaminie rachunku, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego obni¿ania stawek op³at i prowizji w ramach promocji, z zastrze¿eniem prawa

wprowadzeniapozakoñczeniu trwaniapromocjidlaproduktówobjêtychpromocj¹ ,op³at i prowizjiwwysoko�ciobowi¹zuj¹cej dladanegoproduktuwokresie nieobjêtympromocj¹.

4. Nowastawkaobowi¹zujew terminiewskazanymwzawiadomieniuwys³anymdoPosiadacza rachunku, jednakniepó�niej,ni¿ na2miesi¹ceprzedproponowan¹dat¹ jejwej�ciaw ¿ycie.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, Bank wysy³a w sposób okre�lony dla wysy³ki wyci¹gów wraz z najbli¿szym wyci¹giem lub w odrêbnej korespondencji. Ponadto, informacja o zmianie op³at i prowizji

dostêpna jest na stronie internetowejBankuwww.pocztowy.pl orazwplacówkachBanku iwplacówkachpocztowych.

1. Wszelkie sporywynikaj¹ce zniniejszejUmowy, Stronypoddaj¹rozstrzygniêciu s¹dompowszechnymwed³ugw³a�ciwo�cimiejscowejPosiadacza.

2. Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy Posiadacz mo¿e kierowaæ do S¹du Polubownego (Arbitra¿owego) dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380Warszawa. Procedurê

postêpowaniaprzedS¹demPolubownymregulujeRegulaminS¹duPolubownego(Arbitra¿owego) przy Zwi¹zkuBankówPolskichdostêpnynastronie internetowej Zwi¹zkuBankówPolskich (www.zbp.pl).

3. Informacje oinnych,ni¿okre�lonewustêpiepoprzedzaj¹cympozas¹dowychprocedurachwnoszenia skarg i pozas¹dowychprocedurach rozstrzygania sporówdostêpnychdlaPosiadaczaokre�laRegulamin karty.

1. Umowêsporz¹dzonowdwóch jednobrzmi¹cychegzemplarzach,po jednymdla ka¿dej zeStron.

2. Umowêzawiera siêwjêzykupolskim;wtymte¿ jêzykuStronyporozumiewaj¹ siêwtrakcie trwania stosunkuumownego. Prawemw³a�ciwymdozawarcia iwykonaniaUmowy jestprawopolskie.

3.

PostanowieniaUmowy:

§1

§2

§3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Bank ma prawo udostêpniæ dane osobowe Posiadacza i U¿ytkownika karty innym podmiotom wspó³pracuj¹cym z Bankiem w zakresie, w jakim jest to niezbêdne do wykonania przez te podmioty czynno�ci

zwi¹zanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, innym wydawcom instrumentów p³atniczych oraz stosownym instytucjom w celu zapobiegania oszustwom i innym przestêpstwom zwi¹zanym

z u¿ywaniem instrumentu p³atniczego, zgodnie z art.12a ustawy z dnia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us³ugach p³atniczych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175 z pó�n. zm. ) (oraz ubezpieczycielom w celu

wywi¹zaniasiê z umówubezpieczeniowych.

Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ udostêpnienia postanowieñ niniejszej Umowy w trakcie jej obowi¹zywania w postaci papierowej lub na trwa³ym no�niku informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹

elektroniczn¹.

4. Je¿eli namocy umówzawartych zBankiemw zakresie karty, o którejmowaw § 2ust. 1 Umowy zosta³y udostêpnione i obs³ugiwaneprodukty lub us³ugi objête niniejsz¹ Umow¹, z dniem zawarcia niniejszej Umowy

bêd¹oneudostêpniane iobs³ugiwanenawarunkachokre�lonychwniniejszejUmowie chyba, ¿eStronypostanowi³y inaczej.
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O�wiadczenie marketingowe

O�wiadczenie marketingowe

O�wiadczenie o udostêpnieniu informacji

O�wiadczenie o udostepnieniu informacji

1. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub us³ug podmiotów
z nim wspó³pracuj¹cych.

1. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub us³ug podmiotów z nim wspó³pracuj¹cych.

2. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpo�redniego w³asnych produktów lub us³ug
po ustaniu celu ich zebrania.

2. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpo�redniego w³asnych produktów lub us³ug po ustaniu celu ich zebrania.

3. Wyra¿am zgodê na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomoc¹ �rodków komunikacji elektroniczne, telefonicznie
lub automatycznego urz¹dzenia wywo³uj¹cego.

3. Wyra¿am zgodê na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomoc¹ �rodków komunikacji elektroniczne, telefonicznie lub automatycznego urz¹dzenia wywo³uj¹cego.

6. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnianie wszelkich informacji, o których mowa w Umowie i Regulaminach w sposób i w formie okre�lonej dla wyci¹gów z rachunku, o ile niniejsza Umowa
nie stanowi inaczej.

I POSIADACZ II POSIADACZ

x xTAK NIE

x xTAK NIE

x xTAK NIE

4. Posiadacz o�wiadcza, ¿e przed zawarciem Umowy otrzyma³ wzór Umowy, obowi¹zuj¹cy Regulamin rachunku, wyci¹g z Taryfy i Regulamin karty,
w czasie umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z ich tre�ci¹, któr¹ akceptuje.

x xTAK NIE x xTAK NIE

5. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnienie informacji, o których mowa w § 7 ust. 3, poczt¹ elektroniczn¹ na podany adres e-mail x xTAK NIE x xTAK NIE

x

x

x

x

TAK

TAK

NIE

NIE

x

x

x

x

TAK

TAK

NIE

NIE

x

x

x

x

TAK

TAK

NIE

NIE

Podpis I POSIADACZA

Podpis POSIADACZA RACHUNKU/KARTY

Podpis II POSIADACZA

Podpis UBEZPIECZONEGO
(je¿eli nie jest Posiadaczem karty/rachunku)

Podpis U¯YTKOWNIKA KARTY

PodpisOSOBY REPREZENTUJ¥CEJ BANK

7. Upowa¿niam Bank do przesy³ania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

4. O�wiadczam, ¿e zapozna³em siê z Taryf¹ oraz z Regulaminem karty i zobowi¹zujê siê do jego przestrzegania.

5. Upowa¿niam Bank do przesy³ania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

8. O�wiadczam, ¿e przed zawarciem niniejszej Umowy wyrazi³em/am zgodê, któr¹ potwierdza podpisem, na udostêpnienie za po�rednictwem strony www.pocztowy.pl �Wykazu adresów Oddzia³ów
i placówek Banku oraz agentów Banku�maj¹cych znaczenie do celów porozumiewania siê z Bankiem w tym wskazuj¹cym wszystkie miejsca, w których prowadzona jest dzia³alno�æ Banku.

Data

Data

Data

Data

Data

Data

§9
O�wiadczenia U¿ytkownika karty (wype³niaæ tylko, gdywniosek dotyczy Pe³nomocnika do rachunku)

§8
O�wiadczenia Posiadaczy

DEKLARACJA PRZYST¥PIENIA do Umowy Generalnej Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A. Nr 1/09/2010 z dnia 29 wrze�nia 2010r.

Ubezpieczaj¹cy: Bank Pocztowy S.A.

Posiadacz rachunku:

U¿ytkownik karty (je�li jest to inna osoba ni¿ Posiadacz rachunku):

Dane dotycz¹ce ubezpieczenia: zgodnie ze

O�wiadczenie Posiadacza rachunku / Ubezpieczonego:

1. Niniejszymwyra¿am zgodê na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A (�Umowa ubezpieczenia") zawartej pomiêdzy

Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych a Bankiem Pocztowym S.A.

2. O�wiadczam, ¿e zapozna³am/m siê z SWU przed przyst¹pieniem do Umowy Ubezpieczenia.

Szczególnymi warunkami grupowego ubezpieczenia kart wydawanych przez Bank Pocztowy Spó³kê Akcyjn¹.

Wype³nia osoba przyjmuj¹ca Wniosek/Umowê i deklaracjê przyst¹pienia do ubezpieczenia (o ile ubezpieczenie zosta³o zamówione)

Potwierdza siê autentyczno�æ danych i podpisów:

Poni¿sz¹ deklaracjê nale¿y uzupe³niæ je�li zosta³a zaznaczona opcja ubezpieczenia karty:

Nazwisko

Nazwisko

Imiê

Imiê

PESEL

PESEL


