Umowa

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

o prowadzenie rachunków bankowych,
o kartê p³atnicz¹ oraz o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹
dla osób fizycznych

nr

z dnia

zwana dalej „Umow¹”,
pomiêdzy: Bankiem Pocztowym S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz
Nazwa oddzia³u/PlacówkiBanku
Adres
wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zak³adowym
97 290 400 z³ w ca³oœci op³aconym, numer NIP 554-03-14-271, nadzorowan¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego, kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl
reprezentowan¹ przez:

zwan¹ dalej „Bankiem”, a

I POSIADACZ

II POSIADACZ

Nazwisko
Imiona
Imiê ojca
Nazwisko panieñskie matki
Rodzaj dokumentu to¿samoœci
Seria i nr dokumentu to¿sam.
PESEL
Data urodzenia
Rezydent

x

TAK

x

x

NIE

TAK

x

NIE

Adres zamieszkania:
Kod pocztowy
Miejscowoœæ
Ulica
Nr domu/Nr mieszkania

Dane kontaktowe
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Oœwiadczam/y, ¿e podane moje/nasze dane osobowe i kontaktowe s¹ aktualne. Je¿eli jakiekolwiek moje/nasze dane osobowe lub kontaktowe wskazane uprzednio Bankowi w ramach umów
zawartych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy s¹ inne, ni¿ podane powy¿ej, oœwiadczam/y, ¿e pocz¹wszy od dnia zawarcia umowy, dane wskazane w niniejszej umowie zastêpuj¹
dane osobowe uprzednio podane w zawartych umowach. Upowa¿niam/y Bank do zmiany dotychczasowych danych osobowych i kontaktowych na dane podane w niniejszej umowie.

Adres do korespondencji (adres na, który bêdzie wysy³ana korespondencja dotycz¹ca produktów i us³ug w ramach niniejszej Umowy):
Kod pocztowy

Miejscowoœæ

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

zwanym/-¹/-ymi dalej „Posiadaczem”, przy czym Bank i Posiadacz s¹ dalej ³¹cznie zwanymi „Stronami”, w zakresie nastêpuj¹cych produktów i us³ug:

x

Pocztowe Konto Standard

Numer:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

x

Pocztowe Konto Nestor

Nowe Konto Oszczêdnoœciowe

x

Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe

,

% w skali roku

,

% w skali roku

,

% w skali roku dla najni¿szego progu kwotowego i jest zgodne z obowi¹zuj¹cym Komunikatem,
o którym mowa w Regulaminie rachunków.

Numer:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

% w skali roku

Numer:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

x

,

Numer:

W przypadku przekraczania kolejnych progów kwotowych oprocentowanie naliczane jest w wysokoœci przewidzianej
dla danego progu kwotowego zgodnie z Komunikatem, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym za³¹czonym do niniejszej Umowy,
o ile Posiadacz o za³o¿enie tego rachunku wnioskowa³.
ROR/BP/01/2012

o nastêpuj¹cej treœci:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postanowienia ogólne Umowy
§1
Wramach niniejszejUmowy,Bankmo¿enawniosekPosiadaczaudostêpniaænajegorzecz nastêpuj¹ce produktyiœwiadczyænastêpuj¹ceus³ugi:
1) rachunki bankowe, szczegó³owo okreœlone w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym dalej
„Regulaminem rachunków”,
2) karty p³atnicze, szczegó³owo okreœlone w „Regulaminie wydawania i u¿ywania kart p³atniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym
dalej„Regulaminem karty”,
3) us³ugi bankowoœci elektronicznej, o których mowa w § 15 i 16 szczegó³owo okreœlone w „Warunkach œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug bankowoœci
elektronicznej”zwane dalej„Warunkami”,
4) limit debetowy,szczegó³owookreœlonywRegulaminie rachunków,
5) inneproduktylubus³ugiwzakresieokreœlonym wodpowiednichRegulaminach,októrychmowaw ust.2.
Integraln¹ czêœæ Umowy z zastrze¿eniem ust. 3, stanowi¹: Regulamin rachunków oraz w przypadku udostêpnienia tych produktów lub us³ug Regulamin karty, Warunki,
zwane ³¹cznie „Regulaminami” a tak¿e wyci¹g z „Taryfy op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, zwany dalej „Taryf¹
op³atiprowizji”,które razem zni¹stanowi¹ umowê ocharakterzeramowym wrozumieniuustawyous³ugachp³atniczych.
Regulaminy,o których mowa w ust. 2 niniejszegoparagrafu staj¹ siê integraln¹ czêœci¹ Umowyw momencie udostêpnienia przez Bankdanej us³ugi lub produktuna wniosek
Posiadaczaipozapoznaniusiêuprzednioprzez Posiadaczaz jegotreœci¹.
Udostêpnianie i obs³uga produktów oraz us³ug bankowych, o których mowa w ust. 1, odbywa siê na zasadach okreœlonych w Umowie lub potwierdzeniu udostêpnienia
danegoproduktu,zwanym dalej„Potwierdzeniem”,odpowiednich RegulaminachorazTaryfieop³atiprowizji,októrychmowaw ust.2.
Posiadacz mo¿e korzystaæ z produktów lub us³ug wymienionych w ust. 1, po z³o¿eniu stosownego wniosku w sposób opisany w niniejszej Umowie i odpowiednich
Regulaminach.
Za czynnoœci zwi¹zane z udostêpnianiem oraz obs³ug¹ produktów i us³ug, o których mowa w ust. 1, Bank pobiera prowizje i op³aty zgodnie z Taryf¹ op³at i prowizji
obowi¹zuj¹c¹ wBankuwdniudokonaniadanejczynnoœci.
W celu realizacjipostanowieñ niniejszej Umowy,jak iwzajemnej komunikacji,Bank udostêpnia Posiadaczowi rachunkuœrodkiporozumiewania siê na odleg³oœæna zasadach
szczegó³owoopisanych wRegulaminach.

§2
Umowazosta³a zawartanaczasnieokreœlony.
O zmianach niniejszejUmowy Bankinformuje PosiadaczarachunkuniepóŸniejni¿ na 2miesi¹ce przedproponowan¹ dat¹ wejœcia ich w ¿ycie w formiepisemnejpodrygorem
niewa¿noœcichyba,¿e Umowa stanowiinaczej.
3. Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich obowi¹zywanie. Zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych
zmian skutkuje wygaœniêciemUmowyz dniem poprzedzaj¹cym dzieñ wejœciaw ¿ycieproponowanychzmian,bez ponoszeniaop³atz tegotytu³u.
4. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków Umowy w zakresie oprocentowania i Taryfy op³at i prowizji na zasadach okreœlonych w § 8 i § 14 Umowy.
ZmianaRegulaminów,októrych mowa w§1ust.2Umowyodbywasiê nazasadach wnichokreœlonych.
5. Zmianadanych osobowych,adresowych oraz cech dokumentuto¿samoœciPosiadacza,oœwiadczeñidyspozycjiPosiadacza wzakresieokreœlonym w §22Umowywymagadla
swej wa¿noœci formy pisemnego oœwiadczenia Posiadacza, podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu z³o¿onym na Umowie z uwzglêdnieniem postanowieñ § 15 ust. 4 i 5.
Posiadacz zobowi¹zanyjest niezw³oczniezawiadomiæBankowszelkichzmianach danych,októrych mowawzdaniupoprzedzaj¹cym.
6. Posiadacz mo¿e odst¹piæodUmowy bez podaniaprzyczyny,sk³adaj¹cstosowneoœwiadczeniena piœmie w terminie 14dni od jej zawarcia,zgodnieze wzorem za³¹czonym do
Umowy.Powy¿szenienarusza uprawnieñ Posiadacza doodst¹pienia od Umowyzawartej z naruszeniem przepisów art.26ust.1-3lub4 Ustawy ous³ugach p³atniczych z dnia
19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z poŸ. zm.) w ka¿dym czasie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia realizacji tego obowi¹zku przez Bank.
Odst¹pienieodUmowyskutkuje rezygnacj¹ zprawa dokorzystaniaz produktów ius³ugprowadzonychw ramach Umowy.
7. Rozwi¹zanie Umowy(wca³oœcilubczêœcidotycz¹cejposzczególnychproduktówlubus³ug)nastêpujew przypadku:
1) wypowiedzenia UmowyprzezPosiadacza -zdniem up³ywuokresuwypowiedzenia,
2) wypowiedzenia UmowyprzezBank-zdniemup³ywuokresuwypowiedzenia,
3) œmierciPosiadaczalubutratyprzezniegozdolnoœcidoczynnoœciprawnych,
4) porozumieniaStronorozwi¹zaniuUmowyz dniem ustalonym przezStronyw tymporozumieniu.
8. Posiadacz mo¿e wypowiedzieæ Umowê w ka¿dym czasie z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci (co skutkuje
rezygnacj¹z mo¿liwoœcikorzystania przezPosiadacza zdanegoproduktulubus³ugi).
9. Wypowiedzenie Umowy w czêœci dotycz¹cej poszczególnych produktów lub us³ug nie wyklucza ponownego wnioskowania i skorzystania przez Posiadacza z produktu lub
us³ugi,którego/-ejdotyczy³ouprzednie wypowiedzenie.
10. Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci, w ca³oœci lub w czêœci dotycz¹cej poszczególnych produktów lub us³ug (co skutkuje utrat¹
mo¿liwoœci korzystania przez Posiadacza z danego produktu lub us³ugi, jednak¿e nie wyklucza ponownego udostêpnienia Posiadaczowi na jego wniosek przez Bank
produktu lub us³ugi, którego dotyczy³o uprzednie wypowiedzenie Umowy w czêœci) z zachowaniem dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia, z nastêpuj¹cych wa¿nych
powodów:
1) nieregulowaniaprzezPosiadaczaw okreœlonymterminiezobowi¹zañ wobecBankuz tytu³uniniejszejUmowy,
2) naruszenia przez Posiadacza obowi¹zków okreœlonych w Umowie i Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2 do us³ug i produktów, które zosta³y udostêpnione
PosiadaczowiwramachUmowy,
3) w innych przypadkach okreœlonych w Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w zakresie us³ug i produktów udostêpnionych przez Bank na wniosek
Posiadacza.
11. Zamkniêciewszystkichrachunkówius³ug,œwiadczonychw ramachUmowy,skutkujerozwi¹zaniem Umowyw ca³oœciz uwzglêdnieniemust.12.
12. W przypadku, gdy w ramach Umowy zosta³y udostêpnione us³ugi bankowoœci elektronicznej do produktów prowadzonych na podstawie odrêbnej umowy, Umowa
w zakresiebankowoœcielektronicznej nieulega rozwi¹zaniu.
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§3
Administratorem danych osobowych jestBankPocztowyS.A.zsiedzib¹w Bydgoszczyprzyul.Jagielloñskiej17.
Szczegó³oweinformacjezwi¹zane zobowi¹zkiem informacyjnym okreœlones¹w Regulaminierachunków.
§4
Posiadacz oœwiadcza, ¿e na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zmianami), w przypadku nie
wywi¹zywania siêprzez niego z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy poddaje siê egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytu³u egzekucyjnego, przy czym Bank
mo¿e wystawiæ przeciwko niemu bankowy tytu³ egzekucyjny do kwoty 20 000 z³ (s³ownie z³otych: dwadzieœcia tysiêcy) oraz wyst¹piæ z wnioskiem do s¹du o nadanie temu
tytu³owiklauzuliwykonalnoœciw terminie dodwóch latoddnia rozwi¹zania Umowy.
Bank zastrzega sobie prawo do przekazania nale¿noœci wymagalnej, w celu jej wyegzekwowania, podmiotowi zewnêtrznemu prowadz¹cemu w imieniu i na rzecz Banku
czynnoœciwindykacyjne.
NadzieñzawarcianiniejszejUmowyBankprowadziwindykacjêzapoœrednictwemnastêpuj¹cychpodmiotówzewnêtrznych:
1) EGB INVESTMENTSS.A.z siedzib¹ wBydgoszczy85-240,ul.Kraszewskiego1,
2) EOSKSIPolskaSp.zo.o.zsiedzib¹ wWarszawie02-017,Al.Jerozolimskie123A,
3) KRUK S.A.z siedzib¹weWroc³awiu54-204,ulLegnicka56,
4) COW CrossSp.zo.o.z siedzib¹ wGdañsku80-416,al.Gen.J.Hallera140.
Koszty windykacji prowadzonej za poœrednictwem firm zewnêtrznych mog¹ wynieœæ nie wiêcej ni¿ 15% wartoœci zad³u¿enia + VAT, ale nie mniej ni¿ 20,00 z³ netto + VAT,
przywszczêciupostêpowaniaodjednejsprawy.Wartoœcite mog¹byæpowiêkszoneokosztyiop³aty,zgodniez powszechnie obowi¹zuj¹cymiprzepisami.
§5
Posiadacz mo¿ez³o¿yæskargêlubreklamacjênazasadachopisanychwe w³aœciwychRegulaminachdlaproduktulubus³ugi,z któr¹wi¹¿e siêskarga lubreklamacja.
Wszelkiesporywynikaj¹cez niniejszejUmowy,Stronypoddaj¹ rozstrzygniêcius¹dompowszechnymwed³ugw³aœciwoœcimiejscowejPosiadacza rachunku.
Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy Posiadacz mo¿e kierowaæ do S¹du Polubownego (Arbitra¿owego) dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed S¹dem Polubownym reguluje Regulamin S¹du Polubownego (Arbitra¿owego) przy Zwi¹zku
Banków Polskich dostêpnynastronieinternetowejZwi¹zkuBanków Polskich (www.zbp.pl).
Posiadacz ma prawo z³o¿yæ po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego w Banku lub nie uzyskania od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹ skargê, wniosek na
piœmieorozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych, których wartoœæ nie przekracza 8000 z³ wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez
BankUmowybezpoœredniodoBankowegoArbitra Konsumenckiego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê
postêpowania przed Arbitrem Bankowych reguluje Regulamin Bankowego Arbitra¿u Konsumenckiego dostêpny na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich
(www.zbp.pl).
Posiadacz ma prawo wnieœæ do Komisji Nadzoru Finansowego skargê na dzia³anie Banku, je¿eli to dzia³anie narusza przepisy prawa w formie pisemnej na adres
Pl.PowstañcówWarszawy1, 00-950Warszawalubdrog¹elektroniczn¹ naformularzuwsposóbokreœlonynastronie www.knf.gov.pl .
Wsprawachnieuregulowanych niniejsz¹ Umow¹iRegulaminami,zastosowaniemaj¹przepisyobowi¹zuj¹cegoprawa.
Bankponosiodpowiedzialnoœæza prawid³ow¹ realizacjê transakcji p³atniczej na zasadach okreœlonych w Regulaminach.Nie wy³¹cza to prawa Posiadacza do odszkodowania
na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w zakresie
poszczególnych produktów lub us³ug w przypadkach okreœlonych w odpowiednich Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, dotycz¹cych tych produktów i us³ug
orazgdywynika toz przepisów prawa.
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§6
Umowêsporz¹dzonow dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach,pojednymdlaka¿dej zeStron.
Umowê zawiera siê w jêzyku polskim; w tym te¿ jêzyku Strony porozumiewaj¹ siê w trakcie trwania stosunku umownego. Prawem w³aœciwym do zawarcia i wykonania
Umowyjestprawopolskie.
3. Je¿eli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz jest stron¹ zawartej z Bankiem umowy/ów o produkty lub us³ugi, o których mowa w § 1 ust. 1, z dniem zawarcia niniejszej
Umowy,dotychczasobowi¹zuj¹ce/aumowy/aulega/j¹rozwi¹zaniu.
4. Je¿eli na mocy umów, o których mowa w ust. 3, zosta³y udostêpnione i obs³ugiwane produkty lub us³ugi, z dniem zawarcia niniejszej Umowy bêd¹ one udostêpniane
iobs³ugiwanena warunkachokreœlonych wUmowie.
5.
Pe³nomocnictwa, dyspozycje wk³adem na wypadek œmierci, a tak¿e inne oœwiadczenia i dyspozycje z³o¿one przez Posiadacza do produktów lub us³ug obs³ugiwanych na
mocy umowy/ów,o której/ych mowa w ust.3, pozostaj¹ wi¹¿¹ce równie¿ w odniesieniu do produktów i us³ug udostêpnianych i obs³ugiwanych w ramach niniejszej Umowy,
oileUmowa przewidujeobs³ugêtakichdyspozycji.
6. Posiadacz rachunku mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ udostêpnienia postanowieñ niniejszej Umowy w trakcie jej obowi¹zywania w postaci papierowej lub na trwa³ym noœniku
informacji,atak¿e za swoj¹ zgod¹poczt¹ elektroniczn¹.
§7
1. Strony ustalaj¹, i¿ zbiorcza informacja o transakcjach p³atniczych przeprowadzonych na rachunku, zmianach salda oraz o nale¿nych Bankowi op³atach i prowizjach bêdzie
udostêpniana Posiadaczowiraz wmiesi¹cunawyci¹gubankowym.
2. Wyci¹g bankowy, Bank przesy³a Posiadaczowi w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej (e-mail) lub udostêpnia go w inny sposób
ustalonyz Posiadaczemw niniejszejUmowie.Nawyci¹gubankowym udostêpnianes¹ informacje:
1) umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê poszczególnychtransakcjip³atniczych,aje¿elijesttomo¿liwetak¿eodbiorcy/p³atnika,
2) o kwocie poszczególnych transakcji p³atniczych w walucie, w której obci¹¿ono/uznano rachunek Posiadacza, a w przypadku, gdy Posiadacz nie korzysta z rachunku
-w walucie,wktórej zosta³oz³o¿onezleceniep³atnicze,
3) okwociewszelkich op³atzwi¹zanychz poszczególnymitransakcjamip³atniczymiwrazz ich wyszczególnieniem,oraz onale¿nych odsetkach,
4) o kursie walutowym zastosowanym w poszczególnych transakcjach p³atniczych oraz o kwocie tych transakcji p³atniczych po przeliczeniu walut, o ile dana transakcja
p³atniczawi¹za³asiêz przeliczeniemwaluty,
5) odacie obci¹¿eniarachunkulubodacieotrzymaniazlecenia p³atniczegow przypadku,gdyPosiadaczniekorzystaz rachunku.
3. Za dorêczenie na zlecenie Posiadacza wyci¹gu w inny sposób ni¿ to ustalono w Umowie, przes³anie kolejnego wyci¹gu w danym miesi¹cu, mo¿e zostaæ naliczona op³ata
zgodnie zTaryf¹op³atiprowizji.
4. Pozosta³epostanowieniadotycz¹cewyci¹gówbankowych okreœlaj¹ odpowiednie Regulaminy,októrychmowaw §1ust.2Umowy.
5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego z przyczyn okreœlonych w odpowiednim dla danego zlecenia p³atniczego
Regulaminie.
6. O odmowie wykonania zlecenia p³atniczego na rachunku, Bank informuje Posiadacza w zale¿noœci od posiadanych przez niego us³ug i danych kontaktowych bêd¹cych w
posiadaniuBanku,zzastrze¿eniem ust.8niniejszegoparagrafuwnastêpuj¹cysposóbiwed³ugwskazanejkolejnoœci:
1) za poœrednictwemkana³uinternetowegoPocztowy24 je¿elizosta³udostêpnionykana³bankowoœcielektronicznejPocztowy24,
2) poprzezwys³aniewiadomoœcie-mail na podanyprzez Posiadacza rachunkuadrese-mail je¿eliPosiadaczrachunkupoda³adrese-mailw danych kontaktowych,
3) poprzezwys³aniewiadomoœciSMSna podanyprzez Posiadacza rachunkunumertelefonukomórkowego,
4) poprzezkontakttelefonicznynapodanynumertelefonukontaktowegozapoœrednictwemCallCenter,
5) korespondencyjnieprzesy³k¹listow¹ zwyk³¹napodanyadresdokorespondencji.
7. Informacja wysy³ana jest na koniec dnia roboczego i zawiera informacje o wszystkich niezrealizowanych transakcjach p³atniczych z danego dnia. Wiadomoœæ zawiera tak¿e,
jeœli to mo¿liwe, informacjê o przyczynie niezrealizowania zlecenia p³atniczego, a tak¿e o procedurze sprostowania b³êdów, które spowodowa³y odmowê realizacji tego
zleceniachyba,¿epoinformowania oodmowielubjej przyczynachzabraniaj¹przepisyprawaluborzeczeniauprawnionych organów.
8. Informacja o odmowie zrealizowania zlecenia p³atniczego, które zosta³o z³o¿one bezpoœrednio w placówce Banku udzielana jest bezpoœrednio Posiadaczowi przez t¹
placówkê zaœ w odniesieniu do transakcji wykonywanych kart¹ informacja ta jest przekazywana poprzez wyœwietlenie lub przekazanie komunikatu w punkcie honoruj¹cym
kartê.
9. Zlecenie p³atnicze,któregowykonaniaodmówionozgodniez niniejszymparagrafem,uznajesiêza nieotrzymane.
10. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego by³a uzasadniona, np. w przypadku niewystarczaj¹cego salda œrodków na rachunku, Bank mo¿e za
powiadomieniepobieraæop³aty,zgodniez Taryf¹op³atiprowizji.
11. Nazasadachokreœlonych wust.od6do8niniejszegoparagrafuBankinformujePosiadaczaoniezrealizowanych operacjach niefinansowych,októrychmowaw Warunkach.
12. W przypadku braku mo¿liwoœci technicznych dokonania powiadomienia w ustalonej w Umowie formie, Bank mo¿e dokonaæ powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres
korespondencyjnywskazanyprzezPosiadacza.
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Postanowienia w zakresie prowadzenia Rachunków
§8
W ramach Umowy Bank otwiera i prowadzi na rzecz Posiadacza, wnioskowane przez niego rachunki oraz wykonuje inne dyspozycje Posiadacza okreœlone w odpowiednich
Regulaminach i Taryfie op³at i prowizji. Zgoda Posiadacza i autoryzacja z³o¿onej dyspozycji w zale¿noœci od sposoby realizacji transakcji nastêpuje na zasadach okreœlonych
w odpowiednim dla danegosposoburealizacjitransakcjiRegulaminie,októrym mowa w§1ust.2Umowy.
O ile nie okreœla tego Umowa, rodzaj otwieranego rachunku bankowego, jego numer, walutê, wysokoœæ oprocentowania rachunku w dniu jego otwarcia oraz termin, na jaki
danyrachunekzostajeotwarty,okreœla Potwierdzenie dotycz¹ce tegorachunkuz zastrze¿eniempostanowieñ§15ust.7Umowy.
Pozosta³e warunki Umowy dotycz¹ce prowadzenia rachunków, w tym szczegó³owe zasady oprocentowania œrodków oraz przeprowadzania rozliczeñ pieniê¿nych okreœlone
s¹w Regulaminie rachunków.
Oprocentowanie œrodków zgromadzonych na rachunku jest zmienne, ustalane w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹ oraz o wspó³czynnik okreœlony przez Bank (mar¿a) i
zaokr¹glone dodwóchmiejscpoprzecinku.Bankmo¿e uzale¿niæwysokoœæoprocentowaniaodkwotyœrodkówzgromadzonych narachunku.
Bazow¹ stop¹procentow¹jest stopadepozytowaobowi¹zuj¹cana koniecka¿degokwarta³uog³aszanaprzezNarodowyBankPolskiipublikowana na stroniewww.nbp.pl
Zmiana stopy bazowej skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany oprocentowania zgodnie z kierunkiem zmiany stopy bazowej, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia
og³oszenia zmienionej stopy bazowej z zastrze¿eniem zdania drugiego tego ustêpu. W przypadku jednorazowej zmiany stopy bazowej o minimum 0,75 punktu
procentowego,Bankzmieniaoprocentowanie rachunku zgodnie zkierunkiem zmianystopybazowej,niepóŸniej ni¿w ci¹gu3miesiêcyoddnia og³oszenia zmienionejstopy
bazowej.
W przypadku rachunków, gdzie stopa procentowa zale¿na jest od wysokoœci salda na rachunku (stopa progresywna) przy naliczaniu odsetek uwzglêdnia siê aktualny stan
salda na koniecdniaroboczegooraz odpowiedni¹ do wysokoœcisalda stopê oprocentowania,która dla poszczególnych progów podawana jestw Komunikacie za³¹czanym do
Umowy i stanowi¹cym jej integraln¹ czêœæ. Zmiany Komunikatu w zakresie zmian wysokoœci oprocentowania dla poszczególnych progów dokonuje siê z przyczyn
wskazanychw ust.6orazw przypadkuzmianymar¿y zprzyczyn wskazanych wust11niniejszegoparagrafu iw trybieokreœlonym w niniejszym paragrafie.
BankinformujePosiadaczarachunkuozmienionejwysokoœcioprocentowania:
1) poprzez podanie obowi¹zuj¹cej po zmianie stopy oprocentowania na pierwszym wyci¹gu wygenerowanym po zmianie oprocentowania i dostarczenie go w sposób
okreœlonyprzez Posiadaczaw Umowie,a tak¿e
2) poprzez udostêpnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku oraz poprzez publikacjê takiej informacji za poœrednictwem Komunikatu w placówkach Banku
iplacówkachpocztowych.
Zmiana wysokoœci oprocentowania zgodnie z ustêpem 6, a tak¿e na korzyœæ Posiadacza rachunku mo¿e zostaæ wprowadzona bez uprzedzenia z uwzglêdnieniem
postanowieñ ust.8niniejszego paragrafu.
Zmiana wysokoœci oprocentowania, o której mowa w ust. 6-9 niniejszego paragrafu dokonywana jest w trybie okreœlonym w niniejszym paragrafie i nie ma do niej
zastosowania§2ust.2Umowy.
Zmianaprzynajmniejjednegozponi¿szych czynników:
1) jednomiesiêcznejstawkiWIBIDokreœlaj¹cejkosztpozyskania depozytównarynkumiêdzybankowym,oconajmniej 0,02punktuprocentowego,
2) poziomurezerw obowi¹zkowych lubodpisówustalonych dlaBankuprzezNBP,RadêPolitykiPieniê¿nejlubinnyw³aœciwyorgan,
3) poziomu rentownoœci rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Pañstwa o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio og³oszonej
rentownoœci,
4) oprocentowaniaobligacjiemitowanych przezSkarbPañstwa,
5) zobowi¹zania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zap³aty obowi¹zkowych op³at,
podatków lubinnych kosztów,dozap³atyktórych Banknie by³zobowi¹zanywdaciezawarciaUmowy,
skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany mar¿y, o której mowa w ust. 4 w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na mar¿ê nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od
zmianyczynnika.
Bankzastrzega sobieprawodoczasowegopodwy¿szeniaoprocentowania wramachpromocji.
Je¿eli zmiana wysokoœci oprocentowania spowodowana zostanie zmian¹ mar¿y, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Bank informuje o zmianie wysokoœci stóp
procentowych nie póŸniej ni¿ 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ ich wejœcia w ¿ycie poprzez dostarczenie tych informacji na wyci¹gu z rachunku w sposób okreœlony przez
Posiadaczaw Umowie.Odpowiedniezastosowaniema§2ust.3Umowy.
Transakcjep³atniczew ramachrachunkurealizowanes¹w walucietegorachunkuzuwzglêdnieniem postanowieñ §9ust.2Umowy.
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§9
W przypadku zawarcia Umowy rachunku wspólnego, w którym jeden z Posiadaczy rachunku jest osob¹ ma³oletni¹ (od 13 roku ¿ycia) lub osob¹ ubezw³asnowolnion¹,
przedstawiciel ustawowylubkuratortej osobyoœwiadcza,¿ewyra¿a zgodê,abyosobata dysponowa³a ca³oœci¹œrodków zgromadzonych narachunku.
W przypadku wp³ywu na rachunek œrodków w walucie innej ni¿ waluta, w której prowadzony jest rachunek Posiadacz upowa¿nia Bank do podejmowania dzia³añ maj¹cych
na celu skup tej waluty i uznania rachunku równowartoœci¹ w walucie, w której prowadzony jest rachunek, przy zastosowaniu referencyjnych kursów walutowych Banku,
obowi¹zuj¹cychw momencieotrzymaniaprzez Bankkomunikatup³atniczegozinnegobankuchyba,¿estronyuzgodni³yzastosowanie innegokursu.
W przypadku realizacji zleceñ p³atniczych z rachunku w walucie innej, ni¿ waluta rachunku, Bank dokonuje przeliczenia tych œrodków przy zastosowaniu odpowiednio
kursów referencyjnych kupna lub sprzeda¿y walut, obowi¹zuj¹cych w Banku w momencie realizacji zlecenia i og³aszanych w formie tabeli kursowej, o której mowa w ust. 6
niniejszegoparagrafu.Kursywalutoweobowi¹zuj¹cewBankus¹ referencyjnymikursamiwalutowymiw rozumieniuustawyous³ugach p³atniczych.
Wp³aty i wyp³aty w walutach obcych mo¿liwe s¹ w placówkach Banku, które prowadz¹ obs³ugê gotówkow¹ w walutach obcych. Wykaz tych placówek Banku jest
udostêpnionynastronieinternetowejBanku.
Referencyjne kursy walutowe Banku, ustalane s¹ w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku miêdzybankowym oraz kursy œrednie publikowane przez NBP
obowi¹zuj¹ce w momencie tworzenia Tabeli kursów walutowych i powiêkszane lub pomniejszane w zale¿noœci od rodzaju kursu walutowego o obowi¹zuj¹ce w Banku
mar¿e kursowe. Mar¿e kursowe, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym s¹ ustalane na podstawie: mar¿ kursowych stosowanych przez inne banki, obrotów Banku
w poszczególnychwalutach,istniej¹cegoiprzewidywanegoryzykakursowegozwi¹zanegoz poszczególnymiwalutami.
Tabela kursowa Banku jest zestawieniem kursów kupna i sprzeda¿y Banku dla dewiz oraz pieniêdzy, a tak¿e kursów œrednich NBP, przygotowywanym w ka¿dy dzieñ
roboczyizawieraw szczególnoœciinformacjeo:numerze,dacieorazgodzinie odktórej obowi¹zuje.
Zmiany referencyjnych kursów walutowych Banku mog¹ nast¹piæ w wyniku zmiany kursów œrednich publikowanych przez NBP, zmiany kursów walutowych na rynku
miêdzybankowym, a tak¿e zmiany czynników od których zale¿na jest wysokoœæ mar¿y kursowej Banku w zakresie adekwatnym do wzrostu lub obni¿enia czynników
wp³ywaj¹cych na wysokoœæ referencyjnych kursów walutowych Banku. W przypadku zmiany kursów walut obcych, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, w ci¹gu dnia
roboczegoBankpublikujeTabelê kursów walutowychBankuopatrzon¹kolejnym numerem orazinformacj¹ ogodzinieodktórejbêdzie obowi¹zywa³a.
Tabela kursów walutowych Banku jest publikowana zgodnie z ustêpem 7 i 9 niniejszego paragrafu na pocz¹tek ka¿dego dnia roboczego i obowi¹zuje do dnia i godziny, od
której obowi¹zuje Tabela kursów walutowych Banku opatrzona kolejnym numerem. Tabela kursowa Banku udostêpniana jest na tablicy og³oszeñ w placówkach Banku oraz
na stronie internetowej Banku. Bank ma prawo do zmiany referencyjnych kursów walutowych w ci¹gu dnia ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego zawiadomienia
Posiadacza,chyba¿e Umowaz Posiadaczemstanowiinaczej.
Kursy negocjowane s¹ stosowane dla transakcji indywidualnie negocjowanych i s¹ ka¿dorazowo podawane Posiadaczowi przed zawarciem transakcji indywidualnie
negocjowanej.
Postanowienia w zakresie zablokowania instrumentu p³atniczego
§ 10
Bankmaprawozablokowaæ/zastrzec(czasowolubtrwale)instrument p³atniczy:
1) z uzasadnionychprzyczyn dotycz¹cych bezpieczeñstwa danegoinstrumentup³atniczego,
2) w zwi¹zku z podejrzeniem nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub umyœlnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji p³atniczej przez
PosiadaczalubU¿ytkownikakarty,lub
3) z powodu zwiêkszenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolnoœci kredytowej wymaganej dla danego instrumentu p³atniczego w przypadku, gdy korzystanie
z instrumentup³atniczegojestzwi¹zanez korzystaniemprzez Posiadaczaz udzielonegomukredytu.
O ile nie zabraniaj¹ tego przepisy prawa lub nie jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa, o zablokowaniu/zastrze¿eniu instrumentu p³atniczego Bank informuje
Posiadacza lub U¿ytkownika karty przed zablokowaniem tego instrumentu, a je¿eli nie jest to mo¿liwe niezw³ocznie po jego zablokowaniu w sposób i na zasadach
okreœlonychwew³aœciwym,zewzglêduna rodzaj instrumentu p³atniczego, Regulaminie. Bank odblokowuje instrument p³atniczy lub w jego miejsce wydaje nowy
w sytuacji,gdyprzesta³yistnieæpodstawy dojegoblokowania.
W przypadku stwierdzenia utraty, kradzie¿y, przew³aszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub nieuprawnionego dostêpu do tego instrumentu
Posiadacz lub uprawniony u¿ytkownik tego instrumentu zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zg³oszenia tego faktu do Banku, celem zablokowania tego instrumentu,
w sposóbokreœlonyw odpowiednimdlategoinstrumentuRegulaminie.
Bankmaprawoza¿¹daæodPosiadacza pisemnegopotwierdzeniazg³oszenia,októrym mowaw ust.3,wrazz opisem okolicznoœcitegozdarzenia.
Postanowienia w zakresie zwrotu kwoty transakcji p³atniczej oraz zasady zachowania nale¿ytej starannoœci
§ 11
Posiadacz niemaprawa dozwrotuprawid³owowykonanejtransakcjip³atniczejzainicjowanejprzez odbiorcê,gdy:
1) Posiadacz udzieli³zgodynawykonanie transakcjip³atniczejbezpoœrednioBankowilub
2) informacja o przysz³ej transakcji p³atniczej zosta³a dostarczona Posiadaczowi przez Bank lub odbiorcê tej transakcji w sposób ustalony z Bankiem lub odbiorc¹ na co
najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania transakcji p³atniczej lub by³a udostêpniona Posiadaczowi przez Bank lub odbiorcê tej transakcji w sposób z nim
okreœlonyprzez okres,conajmniej 4tygodniprzedterminemwykonaniazlecenia.
§ 12
Posiadacz zobowi¹zany jest korzystaæ z udostêpnionego instrumentu p³atniczego w sposób i na zasadach okreœlonych w Umowie i odpowiednim Regulaminie dotycz¹cym
tegoinstrumentuzzachowaniemnale¿ytej starannoœciorazdonieudostêpnianiagoosobom nieuprawnionym.
Posiadacz zobowi¹zany jest dokonaæ niezw³ocznie zg³oszenia utraty, kradzie¿y, przyw³aszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub
nieuprawnionegodostêpudotegoinstrumentubezpoœredniow placówceBankulubzapoœrednictwem œrodkówporozumiewania siênaodleg³oœæ.
Bankwydaj¹cinstrumentp³atniczyzapewnia,i¿jegoindywidualne zabezpieczeniedostêpnejestwy³¹czniedlaosobyuprawnionejdojegootrzymania.
Posiadacz odpowiadaza nieautoryzowanetransakcjep³atniczew wysokoœciina zasadach okreœlonych wRegulaminieodpowiednim dladanegoinstrumentu.
Postanowienia w zakresie korzystania z us³ug p³atniczych (z wy³¹czeniem tych, z u¿yciem karty)
§ 13
DopoprawnegowykonaniaprzezBankzleceniap³atniczegoPosiadaczwiniendostarczyænastêpuj¹ceinformacje:
1) imiêinazwisko,
2) dokumentto¿samoœci,
3) numerrachunkuodbiorcy,a wprzypadkutransakcji,którejPosiadacz jestzarównop³atnikiemjakiodbiorc¹,numerrachunku,którymabyæobci¹¿onyiuznany.
Poprawnoœæ i autoryzacja z³o¿onego zlecenia p³atniczego potwierdzana jest przez Posiadacza podpisem adekwatnym do wzoru przedstawionego na niniejszej Umowie.
Podpis sk³adany jest na potwierdzeniu z³o¿onego zlecenia p³atniczego. Zlecenie p³atnicze uznaje siê za otrzymane przez Bank w momencie, w którym zlecenie przekazane
bezpoœrednio przez Posiadacza lub poœrednio przez odbiorcê albo za jego poœrednictwem zosta³o otrzymane przez Bank. Zlecenie p³atnicze dostarczone w dniu niebêd¹cym
dla Bankudniem roboczymlubz³o¿one pogodzinie okreœlonejw Komunikacie,uznaje siê zaotrzymane przezBankpierwszegodnia roboczegonastêpuj¹cegopotymdniu.
Maksymalny czas wykonania œwiadczonej us³ug p³atniczej okreœla Regulamin rachunku lub inny Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy w³aœciwy ze wzglêdu na
rodzajrealizowanejus³ugip³atniczej.
PootrzymaniuprzezBankzleceniap³atniczego,Posiadacz rachunkuniemo¿eodwo³aæjegorealizacjichyba,¿ecoinnegouzgodni¹Strony.
W przypadku zlecenia p³atniczego zainicjowanego przez odbiorcê lub za jego poœrednictwem, Posiadacz rachunku nie mo¿e odwo³aæ zlecenia, gdy kwota transakcji zosta³a
przekazana odbiorcy,lubwprzypadku,gdyPosiadacz rachunkuwyrazi³zgodênarealizacjêprzezodbiorcê zleceniap³atniczego.
W przypadku polecenia zap³aty, a tak¿e zlecenia z odroczonym terminem wykonania Posiadacz rachunku mo¿e odwo³aæ zlecenie p³atnicze z zachowaniem prawa do zwrotu
kwotytransakcjip³atniczejnie póŸniejni¿dokoñca dniaroboczego,poprzedzaj¹cegouzgodnionydzieñobci¹¿eniarachunku.
Bank i Posiadacz uzgadniaj¹, i¿ w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Posiadacz rachunku mo¿e odwo³aæ zlecenie, je¿eli zgodê na odwo³anie zlecenia udzieli tak¿e
odbiorca p³atnoœci.
Zaodwo³anie zleceniapoup³ywieterminów,októrychmowaw ust.6i7pobieranajestop³ataw wysokoœciokreœlonejwTaryfieop³atiprowizji.
Posiadacz rachunkumo¿e¿¹daæzwrotukwotyautoryzowanej transakcjip³atniczejw terminie8tygodnioddniaobci¹¿eniarachunku.
Postanowienia w zakresie op³at i prowizji
§ 14
Wysokoœæ op³at i prowizji nale¿nych Bankowi w zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹ niniejszej Umowy okreœla Taryfa op³at i prowizji, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy,
stanowi¹ca integraln¹czêœæniniejszejUmowy.
W przypadku, gdy Bank pobiera nale¿ne op³aty i prowizje z kwoty transakcji p³atniczej, której Posiadacz jest odbiorc¹, informacja o wysokoœci pe³nej kwoty transakcji
p³atniczejorazpobranychop³atachiprowizjach jestudostêpnianaprzytejkonkretnejtransakcjip³atniczejw sposóbokreœlonydlawyci¹gów bankowych.
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Rodzajorazwysokoœæop³atiprowizjiza czynnoœcizwi¹zane zrealizacj¹UmowyBankustala bior¹cpoduwagênastêpuj¹ceczynniki:
1) wewnêtrzne kosztyobs³ugi,
2) koszty us³ug œwiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug pocztowych
irozliczeñ miêdzybankowych,
3) cenytowarów ius³ugkonsumpcyjnych og³aszaneprzezG³ównyUrz¹dStatystyczny,
4) poziominflacji,
5) zakresi/lubformêœwiadczonych us³ugzwi¹zanychz Umow¹,
6) wymagan¹dorealizacjiUmowyfunkcjonalnoœæw zakresie produktów ius³ugni¹objêtychoraz wymagania systemowew tymzakresie,
7) obowi¹zuj¹ce przepisyprawa,
8) dobrepraktykisektora bankowegolubfinansowegowynikaj¹ce zrekomendacjiizaleceñ organów nadzoruorazZwi¹zkuBankówPolskich.
4. Bankmo¿ew ka¿dym czasiedokonaæobni¿eniawysokoœcistawekop³atlubprowizjizwi¹zanychz realizacj¹niniejszejUmowy.
5. Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 3, na koniec ka¿dego kwarta³u kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej analizy zostanie stwierdzony wzrost lub
obni¿enie którychkolwiek cen lub kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3 lub wyst¹pi co najmniej jedna zmiana w ramach czynników okreœlonych w ust. 3 pkt. 4-8
w stosunku dokoñca poprzedniegokwarta³uwówczas Bankzastrzega sobie prawo odpowiedniodo podwy¿szenia lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej op³aty/prowizji,na któr¹ ten
danyczynnikma bezpoœrednilubpoœredniwp³yw lubwprowadzenia nowej, odpowiedniej op³aty/prowizji, w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na wzrost
dotychczasowychlubwprowadzenie nowychop³at/prowizjizadan¹czynnoœæ.
6. Wysokoœæ op³at i prowizji odpowiadaæ bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej pracoch³onnoœci czynnoœci, za któr¹ jest pobierana
op³ata/prowizja ulegaj¹ca zmianie.
7. Niezale¿nieodwarunkówzmianyop³atiprowizji,októrych mowawust.3-5,Bankzastrzega sobieprawodoczasowegoobni¿aniaop³atiprowizjiw ramachpromocji..
8. Nowa stawka obowi¹zuje w terminie wskazanym w zawiadomieniu wys³anym do Posiadacza rachunku, jednak nie póŸniej, ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ jej
wejœciaw ¿ycie.Odpowiedniezastosowaniema§2ust.3Umowy.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, Bank wysy³a w sposób okreœlony dla wysy³ki wyci¹gów wraz z najbli¿szym wyci¹giem lub w odrêbnej korespondencji. Ponadto,
informacja ozmianieop³atiprowizjidostêpnajestnastronie internetowejBankuwww.pocztowy.plorazw placówkachBankuiw placówkachpocztowych.
10. Zmianawysokoœciop³atiprowizjiz przyczynwskazanychw ust.3dokonywanajestw trybiewskazanym wniniejszym paragrafie.
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Postanowienia w zakresie Us³ug bankowoœci elektronicznej
§ 15
NapodstawieniniejszejUmowy,nawniosekPosiadaczaz³o¿onywrazz zawarciemUmowylubwterminie póŸniejszym,Bankzobowi¹zujesiêdo:
1) umo¿liwienia dostêpudoproduktów ius³ugwnastêpuj¹cychkana³ach bankowoœcielektronicznej:
a) internetowego us³ugi„Pocztowy24”dostêpnejza poœrednictwemsieciInternetiprzegl¹darkiwww,
b) SMS us³ugi„PocztowySMS”dostêpnej zapoœrednictwem telefonukomórkowegoikrótkich wiadomoœcitestowych,
c) telefoniczny us³ugi„Telekonto”dostêpnej poprzez kontakttelefonicznyz infolini¹Banku,
2) zapewnienia dostêpu za poœrednictwem sieci Internet i przegl¹darki www obs³uguj¹cej protokó³ HTTPS lub telefonu komórkowego, do œrodków pieniê¿nych na
rachunkachudostêpnianychprzezBankPosiadaczowiidentyfikowanychnumeramiKlienta,
3) umo¿liwienia, wykonywanie dyspozycji Posiadacza i innych czynnoœci zleconych przez Posiadacza przy wykorzystaniu rozwi¹zañ oraz oprogramowania, o których
mowaw pkt.2.
Informacja ope³nej funkcjonalnoœcius³ugbankowoœci elektronicznej dostêpnajestnastronieinternetowej Banku.O zmianach funkcjonalnoœci Bankinformuje niezw³ocznie,
za poœrednictwemus³ugbankowoœcielektronicznejoraz nastronieinternetowejBanku.
W ramach bankowoœci elektronicznej, Bank udostêpnia Posiadaczowi dostêp do rachunków i produktów otwartych na podstawie niniejszej Umowy bez odrêbnej dyspozycji
zgodnie zobowi¹zuj¹c¹ ofert¹ Banku.
Strony wspólnie uzgadniaj¹, i¿ za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej, na zasadach okreœlonych w Warunkach mog¹ sk³adaæ nawzajem oœwiadczenia woli w postaci
elektronicznej zwi¹zane z dokonywaniem czynnoœci bankowych oraz z zawieraniem umów o us³ugi i produkty oferowane przez Bank, ich wykonywaniem, zmian¹,
rozwi¹zaniemiodst¹pieniem odnich,oileBankudostêpni³Posiadaczowitak¹ funkcjonalnoœæ.
Stronyuzgadniaj¹,i¿oœwiadczenie,októrym mowa wust.4spe³nia wymogiformypisemnej,oile takaformadopuszczalnajest dlatychczynnoœciprzez przepisyprawa.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 mo¿e zawieraæ dyspozycjê udostêpnienia wszystkich lub tylko wybranych przez Posiadacza us³ug bankowoœci elektronicznej.
W przypadku otwarcia rachunku za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej, Bank udostêpnia informacjê o numerze rachunku jego oprocentowaniu oraz walucie,
w którejjestprowadzonybezpoœredniow tymkanale.
§ 16
Zasady autoryzacji dyspozycji i identyfikacji Posiadacza w bankowoœci elektronicznej okreœlaj¹ Warunki. Podstawowym narzêdziem autoryzacji i identyfikacji u¿ytkownika
bankowoœcielektronicznejjest:
1) w przypadkuus³ugiTelekonto podanieNIKihas³a dostêpu,
2) w przypadkuus³ugiPocztowy24-podanieNIKikoduSMS,
3) w przypadkuus³ugiPocztowySMS-podanie NIK iwys³aniezapytaniazzarejestrowanegowbazieteleadresowejBankunumerutelefonukomórkowegoPosiadacza.
Wszystkie dyspozycjez³o¿onenazasadachokreœlonychw Warunkach iprawid³owoautoryzowane uznajesiêza z³o¿one przezosobê dotegouprawnion¹.
Dyspozycjê uznaje siê za z³o¿on¹ z chwil¹ jej autoryzacji w bankowoœci elektronicznej i zarejestrowania jej w systemie bankowym. Zlecenia p³atnicze Bank realizuje na
zasadachokreœlonychw Regulaminach odpowiednich dla produktów i us³ug, których zlecenie dotyczy. Dyspozycje sk³adane za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej
mog¹ byæograniczonelimitem kwotowymlub/iliczbowym.Informacjaolimitachdostêpnajest nastronieinternetowejBanku.
Bank mo¿e zablokowaæ dostêp do us³ug bankowoœci internetowej, w przypadkach okreœlonych w Warunkach. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom
trzecim danych wykorzystywanych do identyfikacji Posiadacza i autoryzacji dyspozycji, Posiadacz powinien natychmiast te dane zmieniæ lub dokonaæ blokady dostêpu do
bankowoœcielektronicznejzgodnie postanowieniamiWarunków.
Na postawie art. 68 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz.U. Nr 169 poz. 1385 z póŸ. zm.) Bank mo¿e wymieniaæ z innymi
wydawcamielektronicznych instrumentów p³atniczychinformacje oPosiadaczach nienale¿ycie wykonuj¹cych Umowê.
Postanowienia w zakresie kart p³atniczych. Zawarcie Umowy o kartê i wydanie karty
§ 17
Na podstawie Umowy, do rachunku bankowego,o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Bank wydaje karty p³atnicze,zwane dalej kartami, na zasadach okreœlonych w Umowie
w tymw Regulaminie karty,aw zakresie tam nieuregulowanym-w Regulaminie rachunków.
Wydanie kartyprzezBanknastêpujenawniosekPosiadaczaz³o¿onywraz zzawarciem Umowy,lubw terminie póŸniejszym,z zastrze¿eniemust.3i4niniejszegoparagrafu.
Wniosek o wydanie karty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ pisemnie, za poœrednictwem us³ugi Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalnoœæ zostanie udostêpniona
Posiadaczowi). W przypadku wnioskowania o kartê przez Posiadacza o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, konieczna jest zgoda drugiego wspó³posiadacza tego
rachunku.
Posiadacz mo¿e z³o¿yæ wniosek o wydanie karty dla siebie lub Pe³nomocnika, którego upowa¿nia do dokonywania transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza. Posiadacz
ika¿dainnaosoba przez niegoupowa¿niona,pos³uguj¹ca siê kart¹ zwana jestdalej U¿ytkownikiem karty.
Wci¹gu30dnikalendarzowychodotrzymania przezBankwnioskuowydanie karty,Bankwydaje kartê lubprzesy³aPosiadaczowiinformacjêoodmowie wydaniakarty.Bank
mo¿eodmówiæwydaniakarty,gdy:
1) ujawniono, ¿e informacje lub dokumenty przekazane Bankowi przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty, dla którego jest wydawana karta, s¹ niezgodne ze stanem
faktycznym,
2) wczeœniej zawarta Umow¹ w zakresie karty wydanej dla tego samego U¿ytkownika karty,lub na wniosek tego samego Posiadacza,zosta³a wypowiedziana przez Bank
z winyPosiadaczalubU¿ytkownikakarty,
3) Umowajest w okresie wypowiedzenia,
4) wczeœniejzosta³z³o¿onywniosekokartêdladanegoU¿ytkownikakartylubobecniekorzystaon zkarty,wydanejdotegosamegorachunku.
Umowa w czêœci dotycz¹cej karty obowi¹zuje dla danej karty i jest zawierana w dniu otrzymania przez Bank wniosku o wydanie karty pod warunkiem, i¿ Bank nie skorzysta
z prawadoodmowywydaniakartyzgodnie zust.5powy¿ej.Wprzypadkuodmowywydaniakarty przezBank,Umowê wzakresiekartyuwa¿asiêza niezawart¹.
NamocyUmowy(w ramachjednegorachunku)danemuU¿ytkownikowikarty,Bankwydaje tylkojedn¹kartê.
Umowaokartêjestzawarta na czasoznaczonydoostatniegodniamiesi¹cawskazanegonakarcie,jakoterminwa¿noœcikartyz zastrze¿eniem ust.10.
Szczegó³owezasadyprzekazaniakartyPosiadaczowiokreœla Regulamin karty.
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10. Przed up³ywem terminu wa¿noœci karty Bank automatycznie wznawia kartê (wydaje now¹ kartê z tym samym numerem i now¹ dat¹ wa¿noœci) w przypadku braku
pisemnego oœwiadczenia Posiadacza o rezygnacji ze wznowienia karty, z³o¿onego na co najmniej 2 miesi¹ce przed up³ywem wa¿noœci dotychczasowej karty. Wznowienie
karty oznacza przed³u¿enie wa¿noœci obowi¹zywania Umowy do terminu wa¿noœci wznowionej karty. Szczegó³owe zasady wznowienia karty oraz tryb sk³adania rezygnacji
ze wznowienia okreœlaRegulaminkarty.
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Pos³ugiwanie siê kart¹
§ 18
Kart¹ mo¿e pos³ugiwaæsiê wy³¹cznieU¿ytkowniktejkarty,wokresiejejwa¿noœci,wskazanymnakarcieiwy³¹czniedocelówniezwi¹zanychz dzia³alnoœci¹gospodarcz¹.
U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do pos³ugiwania siê kart¹ zgodnie z postanowieniami Umowy w tym Regulaminu karty, i do zachowania odpowiednich œrodków
dotycz¹cych bezpiecznegoprzechowywania karty,któreszczegó³owookreœlaRegulaminkarty.
U¿ytkownik karty mo¿e dokonywaæ transakcji kart¹ do wysokoœci œrodków dostêpnych na rachunku oraz przy zachowaniu limitów transakcyjnych, o których mowa w ust 8
niniejszegoparagrafu.
Przy u¿yciu karty mo¿na dokonywaæ nastêpuj¹cych transakcji p³atniczych: transakcji bezgotówkowych (p³atnoœci), transakcji gotówkowych (wyp³at gotówki) lub korzystaæ
z innychus³ugdostêpnychdlakart,w krajuizagranic¹.
Bankrealizujedyspozycje dotycz¹ce transakcjiw oparciu onumerkarty,którystanowiunikatowy identyfikatortej karty.U¿ycie karty przytransakcjioraz jej autoryzacja przez
U¿ytkownika karty zgodnie z ust 6 niniejszego paragrafu jest wystarczaj¹ce do z³o¿enia zlecenia wykonania transakcji. Zlecenie takie odbywa siê za poœrednictwem punktu
honoruj¹cegokartê,Bankotrzymujeje dorozliczeniaw terminiewskazanym w§ 19ust.2Umowy.
Transakcjêuwa¿a siê zaautoryzowan¹ przezU¿ytkownikakarty,je¿eliU¿ytkownikkartywyrazi³zgodênawykonanie transakcjipoprzez:
1) wprowadzenie poufnego numeru identyfikacyjnego otrzymanego do karty (PIN) lub z³o¿enie podpisu na dowodzie dokonania transakcji - w przypadku transakcji
dokonywanejwurz¹dzeniuakceptuj¹cymkarty(tzw.POS),
2) wprowadzenie PIN-w przypadkuu¿yciakartyw bankomacie,
3) zbli¿enie kartydoczytnikakartywPOS-wprzypadkutzw.transakcjizbli¿eniowej,
4) u¿yciekarty w przypadkuwp³atyœrodków na rachunekzwykorzystaniem wp³atomatu,
5) podanie numeru karty, daty wa¿noœci oraz innych wymaganych informacji w przypadku transakcji na odleg³oœæ, o ile taka funkcjonalnoœæ zosta³a udostêpniona
U¿ytkownikowikarty.
OdmomentudokonaniaautoryzacjitransakcjiprzezU¿ytkownika kartyniemo¿nawycofaætejautoryzacjianiodwo³aætransakcji.
Wcelupodwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowaniakartyStronyustalaj¹nastêpuj¹celimitytransakcyjne ograniczaj¹cekwotylubliczbê transakcjidokonanychdan¹kart¹:

Maksymalna dzienna kwota transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych
Maksymalna kwota transakcji zbli¿eniowej
Maksymalna kwota transakcji gotówkowej w ramach us³ugi Cash back

6 000,00 z³
15 szt.
5 szt.
50,00 z³
200,00 z³

9.

Bankdokonujezmiany wysokoœcilubrodzajulimitów transakcyjnych,októrychmowaw ustêpie poprzedzaj¹cym,w nastêpuj¹cychprzypadkach:
1) zmianyprzepisówprawawtymzakresie,
2) zmianyprzepisóworganizacjikartowej,zeznakiem,którejwydawanajestkarta,którewymuszaj¹zmianyw tym zakresie,
3) z uzasadnionychprzyczyn zwi¹zanychz bezpieczeñstwem transakcji,
4) zmiany funkcjonalnoœci produktu w zwi¹zku ze zmianami technologicznymi, które uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie dotychczasowych limitów i które wymuszaj¹
w zwi¹zkuz tym zmianyw tymzakresie.
10. Zmianalimitów transakcyjnychz przyczynwskazanychw ust.9jestdokonywanawtrybieokreœlonym wRegulaminiekarty.
11. Szczegó³owezasadykorzystania zkartyokreœlaRegulaminkarty.
Op³aty, kurs walutowy i rozliczenia operacji dokonanych kart¹
§ 19
1. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania rachunku, do którego zosta³a wydana karta, kwotami transakcji dokonanych przy u¿yciu kart wydanych do rachunku, kwotami
nale¿nych op³at i prowizji zwi¹zanych z u¿ywaniem karty oraz z korzystaniem z us³ug dodatkowych, a tak¿e kosztami wynikaj¹cymi z nieprawid³owego u¿ycia karty, bez
odrêbnejdyspozycji.
2. Momentem otrzymania przez Bank zlecenia rozliczenia transakcji zrealizowanej przy u¿yciu karty jest dzieñ roboczy, w którym Bank otrzyma³ od podmiotu poœrednicz¹cego
w rozliczeniu transakcji,informacjêumo¿liwiaj¹c¹rozliczenie tej transakcji,przy czym jeœliBankotrzyma³tê informacjê pogodzinie 18:00 danego dnia roboczego,uznajesiê,
¿e Bankotrzyma³jenastêpnegodnia roboczego.Dzieñ otrzymania informacjizleceniarozliczeniatransakcjijestniezale¿nyodBanku.
3. Bank rozlicza transakcjê na rachunku, do którego wydano kartê, oraz nale¿ne z tego tytu³u op³aty i prowizje najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym. Obci¹¿enie nastêpuje
z dniemzaksiêgowaniatransakcjina rachunku.
4. Wszystkie transakcje dokonane kartami (w walucie rachunku jak i w innych walutach) rozliczane s¹ przez Bank w walucie rachunku, przy czym przeliczenie na walutê
rachunkunastêpujezapoœrednictwem walutyrozliczeniowej,okreœlonejwRegulaminiekarty,zgodniez trybem okreœlonym wust.5i6.
5. Transakcje dokonane w walucie innej ni¿ waluta rachunku lub waluta rozliczeniowa, przeliczane s¹ na walutê rozliczeniow¹ przez organizacjê kartow¹, z której znakiem
akceptacjizosta³awydana karta,zgodnie zkursem stosowanymw dniuprzeliczeniaoperacjiprzeztê organizacjê.
6. Kwotytransakcjidokonanychw walucie rozliczeniowejoraz kwotywyliczonezgodnie zust.5przeliczanes¹nawalutêrachunkuwed³ugkursureferencyjnego,okreœlonegow
Regulaminiekarty.
7. Kurs referencyjny, o którym mowa w ust. 6 podawany jest do wiadomoœci Posiadacza:na wyci¹gach z rachunku w opisie szczegó³ów transakcji, do której przeliczenia dany
kurszosta³zastosowany,
1) na ka¿de¿¹danie PosiadaczalubU¿ytkownika kartyz³o¿onezgodnie ztrybem okreœlonymw Regulaminiekarty,
2) na stronach internetowych,którychadresypodane s¹ wRegulaminiekarty.
8. Zestawienietransakcjidokonanych przyu¿yciukartyoraznale¿nychop³atiprowizjistanowiintegraln¹czêœæwyci¹gurachunku.
9. Zakresinformacjiprzekazywanychna wyci¹guoraz sposóbjegoprzekazywaniaokreœlaniniejszaUmowaw §7.
10. Zasady zg³aszania niezgodnoœci na wyci¹gu okreœla Regulamin rachunku, zasady zg³aszania reklamacji nieautoryzowanych transakcji wykonanych kart¹ okreœla Regulamin
karty.

1.

2.
3.
4.
5.

Rozwi¹zanie Umowy o kartê i postanowienia dodatkowe w zakresie kart
§ 20
Posiadacz ma prawo odst¹piæ od Umowy o kartê w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej karty, je¿eli nie dokonano ¿adnej transakcji przy u¿yciu tej karty. Odst¹pienie
mo¿e byæ zg³oszone przez Posiadacza:pisemnie naadresBanku lubw placówce Bankuoraz za poœrednictwem us³ug Telekontolub Pocztowy24(oile taka mo¿liwoœæzostanie
udostêpnionaPosiadaczowiw danejus³udze).Powy¿szenienarusza uprawnieñ Posiadacza doodst¹pieniaodUmowyzawartej znaruszeniem przepisów art.26ust.1-3lub4
Ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z poŸ. zm.) w ka¿dym czasie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia
otrzymaniainformacjiokreœlonychw art.27w/wUstawyw sposób,októrymmowaw art.26ust.1w/w Ustawy.
Rozwi¹zanie Umowywzakresiekartynastêpuje nazasadachopisanychw §2ust.7do10niniejszejUmowy.
Strony ustalaj¹, ¿e Bank ma prawo do zablokowania/zastrze¿enia karty na zasadach opisanych w §10 niniejszej Umowy. Z zastrze¿eniem, ¿e karta, która zosta³a trwale
zablokowana (zastrze¿ona)nie mo¿e byæponownieu¿ywana,aniodblokowana.Sposóbpostêpowania ztak¹kart¹okreœla Regulamin karty.
ZasadyodpowiedzialnoœciStron za transakcje oraz ich rozliczenie okreœlaRegulaminkarty.
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 czynnoœci zwi¹zanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy,innym wydawcom kart oraz stosownym instytucjom w celu zapobiegania
oszustwom i innym przestêpstwom zwi¹zanym z u¿ywaniem kart, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych
(Dz.U.nr169,poz.1385zpóŸn.zm.)orazubezpieczycielom w celuwywi¹zaniasiê zumów ubezpieczeniowych.
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Postanowienia w zakresie limitu debetowego
§ 21
Posiadacz PocztowegoKonta Nestormo¿ekorzystaæz limitudebetowegouruchamianegoprzez Banknawarunkach okreœlonychw Regulaminie rachunków.
Posiadacz zobowi¹zany jest ponieœæ w zwi¹zku z uruchomieniem limitu debetowego okreœlone w Taryfie op³at i prowizji op³aty, które na dzieñ podpisania Umowy s¹
nastêpuj¹ce:
1) op³atazauruchomienielimitudebetowego-0z³,
2) za sporz¹dzenie iwys³anieupomnienia/wezwania dosp³atyzad³u¿enia -30z³.
Zmianaop³at,októrych mowa wust.2nastêpujenazasadachiwtrybieokreœlonym w§14ust.3-9Umowy.
Odsetki od zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego obliczane s¹ wg zmiennej stopy procentowej równej czterokrotnoœci stopy kredytu lombardowego
NarodowegoBankuPolskiego(NBP)wskaliroku.Stopa kredytulombardowegonadzieñ podpisania UmowyprzezBankwynosi
% wstosunkurocznym.
Wysokoœæstopyoprocentowanialimitudebetowegona dzieñ podpisaniaUmowyprzezBankwynosi
% w stosunku rocznym. Stopa odsetek od
zad³u¿enia ulega zmianie w przypadku zmiany wysokoœci stopy kredytu lombardowego NBP, z dniem wejœcia w ¿ycie Uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej. O zmianie wysokoœci
oprocentowaniaz tytu³ukorzystania zlimitudebetowegoBankzawiadamiaPosiadaczazgodnie z§8ust.8Umowy.
W przypadku niesp³acenia przez Posiadacza zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego Posiadacz mo¿e zostaæ obci¹¿ony poza kosztami okreœlonymi w Umowie
i Taryfie op³at i prowizji, op³atami zwi¹zanymi z kosztami postêpowania o nadanie klauzuli wykonalnoœci tytu³owi egzekucyjnemu i kosztami postêpowania egzekucyjnego
zgodnie zobowi¹zuj¹cymiprzepisamiprawnymi.
Zmianawysokoœcioprocentowania iop³at zprzyczyn wskazanych wniniejszym paragrafiejestdokonywania zgodniez postanowieniamininiejszegoparagrafu.
Pozosta³ewarunkidotycz¹celimitudebetowego,wtym wszczególnoœcikwotalimituisposóbsp³atyokreœla Regulamin rachunków.
Oœwiadczenia Posiadacza
§ 22

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

I POSIADACZ

Treœæ oœwiadczenia

II POSIADACZ

Oœwiadczenia marketingowe
1. Nie wnoszê sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu bezpoœredniego w³asnych produktów
TAK
NIE
lub us³ug przez Bank.
2. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub us³ug podmiotów
TAK
NIE
z nim wspó³pracuj¹cych.
3. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpoœredniego w³asnych
TAK
NIE
produktów lub us³ug po ustaniu celu ich zebrania.
4. Wyra¿am zgodê na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, telefonicznie
TAK
NIE
lub automatycznego urz¹dzenia wywo³uj¹cego.
Oœwiadczenie Posiadacza korzystaj¹cego z limitu debetowego
5. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
TAK
NIE
po wygaœniêciu moich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy przez Bank lub Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.
Oœwiadczenie ubezw³asnowolnionego Posiadacza lub Posiadacza bêd¹cego jego przedstawicielem ustawowym
6. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych okreœlonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
TAK
NIE
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) przez Bank w celu zawarcia i realizacji Umowy.
Wyra¿ona w punktach 2-6 zgoda mo¿e byæ w ka¿dym czasie odwo³ana.

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

TAK

x

x

x

x

Oœwiadczenia o udostêpnianiu informacji
7. Posiadacz rachunku oœwiadcza, ¿e przed zawarciem Umowy otrzyma³ wzór Umowy, obowi¹zuj¹cy Regulamin rachunków,
wyci¹g z Taryfy op³at i prowizji, a w przypadku udostêpnienia wraz z zawarciem Umowy us³ug bankowoœci elektronicznej
TAK
Warunki, zaœ w przypadku wnioskowania o kartê Regulamin karty w czasie umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z ich treœci¹,
któr¹ akceptuje.
8. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnienie informacji, o których mowa w § 6 ust. 6, § 7 ust. 1 poczt¹ elektroniczn¹
TAK
na podany adres e-mail
9. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnianie wszelkich informacji, o których mowa w Umowie i Regulaminach w sposób i
TAK
w formie okreœlonej dla wyci¹gów z rachunku z zastrze¿eniem § 7 ust. 12 Umowy i o ile Umowa nie stanowi inaczej.
10. Upowa¿niam Bank do przesy³ania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

x
x
x

Pocztowy24

x
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TAK do ROR

x

TAK

x

NIE

x

TAK

x

NIE

TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

x

x

NIE

x

TAK

x

NIE

x
x

x
x

NIE

x
x

TAK

x
x

NIE

NIE

I POSIADACZ

Czy aktywowaæ us³ugi bankowoœci elektronicznej?

NIE

TAK

x
x
x
x

TAK

NIE

II POSIADACZ

PocztowySMS
TELEKONTO

x
x
x

Pocztowy24

x
x

TAK do ROR

PocztowySMS
TELEKONTO

Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)
Numer telefonu komórkowego do otrzymywania kodów SMS
Czy wydaæ kartê p³atnicz¹ do rachunku?
(wype³niæ tylko przy zamówieniu karty)

TAK do Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego

x

Debet w Pocztowym Koncie Nestor

x

Saldo w UP

TAK do Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego

x

TAK

x

TAK

NIE

x

TAK

NIE

x

NIE

Wyci¹gi z rachunków

x
x
x

TAK wyci¹gi na adres e-mail

wpisaæ adres e-mail

TAK wyci¹gi na adres do korespondencji
TAK dokument zbiorczy przedstawiaj¹cy informacjê o transakcjach na rachunku okreœlone w §7 ust 2. Umowy udostêpniony w placówkach Banku w formie papierowej

Posiadacz potwierdza zawarcie Umowy oraz autentycznoœæ podanych informacji sk³adaj¹c poni¿ej swój podpis. Zamieszczony podpis stanowi wzór podpisu umieszczanego na dokumentach
zwi¹zanych z korzystaniem z produktów lub us³ug zawieranych w ramach niniejszej Umowy.
Posiadacz rachunku oœwiadcza, ¿e przed zawarciem niniejszej Umowy wyrazi³ zgodê, któr¹ potwierdza podpisem pod Umow¹, na udostêpnienie za poœrednictwem 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 dzia³alnoœæ Banku.

Podpis POSIADACZA I

Podpis POSIADACZA II
Potwierdza siê autentycznoœæ danych osobowych i podpisów

Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

Data
datownik
Podpis osoby potwierdzaj¹cej dane
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Podpisy osób reprezentuj¹cych Bank

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

OŒWIADCZENIE
o odst¹pieniu od Umowy w Banku Pocztowym S.A.
POSIADACZ rachunku

Imiê
Nazwisko

Aktualny adres zamieszkania
Miejscowoœæ
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z póŸn. zmian.), odstêpujê od umowy zawartej poza Placówk¹ Banku Pocztowego S.A. lub Placówk¹ Poczty Polskiej S.A.

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie art. 16 C ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z póŸn. zmian.), odstêpujê od umowy zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. na odleg³oœæ.

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie § 2 ust. 13 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” odstêpujê od umowy
zawartej w Placówce Banku Pocztowego S.A. Lub Placówce Poczty Polskiej S.A.

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie art. 26 ust. 5 Ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z poŸ. zm.), odstêpujê od umowy
zawartej z naruszeniem art. 26 ust. 1-3 lub 4 w/w Ustawy.

nazwa umowy
numer umowy
zawarta w dniu

z Bankiem Pocztowym S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy 85 - 959, ul. Jagielloñska 17

Oddzia³/Placówka w

Ewentualne œrodki pozosta³e na rachunku:

x wyp³acê osobiœcie w Oddziale/Placówce Banku
x proszê przekazaæ na rachunek (œrodki zostan¹ pomniejszone o op³aty zgodnie z „Taryf¹ op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”)
numer rachunku bankowego

x proszê przes³aæ przekazem pocztowym na adres
Miejscowoœæ
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Data
Miejscowoœæ

podpis POSIADACZA rachunku
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Posiadaczowi przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny). Umowa uwa¿ana jest wówczas za niezawart¹, a Strony
zobowi¹zane s¹ do zwrotu wzajemnych œwiadczeñ w stanie niezmienionym chyba, ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du lub obowi¹zuj¹ce przepisy prawa stanowi¹
inaczej.Zwrot w przypadku odst¹pienia odumowy zgodnie zniniejszym punktem powinien nast¹piæ niezw³ocznie,nie póŸniej jednakni¿ w terminie czternastu dni.
Posiadaczowi przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy o us³ugi finansowe zawartej na odleg³oœæ bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia potwierdzenia
informacji, o którym mowa w art. 16 b ust. 3, je¿eli jest to termin póŸniejszy (art. 16 c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci
za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny).Umowa uwa¿ana jest wówczas za niezawart¹, a Strony zobowi¹zane s¹ do zwrotu wzajemnych œwiadczeñ w stanie
niezmienionym, chyba, ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du lub obowi¹zuj¹ce przepisy prawa stanowi¹ inaczej. Zwrot w przypadku odst¹pienia od umowy zgodnie
zniniejszym punktem powiniennast¹piæwterminie 30 dni:
1) od dniaodst¹pienia od umowy-w przypadku œwiadczeñPosiadaczaalbo
2) od dniaotrzymaniaoœwiadczenia oodst¹pieniuod umowy -w przypadku œwiadczeñ Banku.
Posiadacz mo¿e odst¹piæ od Umowy zawartej z Bankiem Pocztowym S.A.na podstawie § 2 ust. 13 „Regulaminu otwieraniai prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”
bezpodania przyczyny,sk³adaj¹cstosowneoœwiadczenienapiœmiew terminie14dni od jej zawarcia.
Punkt 1-3 nie narusza uprawnieñ Posiadacza do odst¹pienia od Umowy zawartej z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1-3 lub 4 Ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz. U. z2011r. nr 199,poz. 1175z póŸ. zm.) w ka¿dymczasie,nie póŸniejjednak ni¿w terminie 30dni oddnia otrzymania informacji okreœlonych w art. 27, w sposób, o którym mowa wart. 26ust. 1
w/w Ustawy( art.26ust.5 Ustawy o us³ugachp³atniczych).
Odst¹pienie od Umowyskutkuje rezygnacj¹zprawado korzystaniaz produktów ius³ug prowadzonychwjej ramach.
W przypadkurachunkuwspólnego prawo do odst¹pieniaprzys³uguje ka¿demuze Wspó³posiadaczy.
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