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Nazwisko

Imiê ojca

Rodzaj dokumentu to¿samo�ci

Nazwisko panieñskie matki

Imiona

Seria i nr dokumentu to¿sam.

Data urodzenia

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowo�æ

Miejscowo�æ

Ulica

Ulica

Pocztowe Konto Standard

Pocztowe Konto Nestor

Nowe Konto Oszczêdno�ciowe

Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe

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

Numer:

Numer:

Numer:

Numer:

Nr domu/Nr mieszkania

Nr domu/Nr mieszkania

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail

O�wiadczam/y, ¿e podane moje/nasze dane osobowe i kontaktowe s¹ aktualne. Je¿eli jakiekolwiek moje/nasze dane osobowe lub kontaktowewskazane uprzednio Bankowi w ramach umów

zawartych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy s¹ inne, ni¿ podane powy¿ej, o�wiadczam/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.

I POSIADACZ II POSIADACZ

Adres zamieszkania:

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

Dane kontaktowe

TAK NIEx x TAK NIEx x

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl

tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

z dnianr

Nazwaoddzia³u/PlacówkiBanku

Adres

wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowymw Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zak³adowym

97 290 400 z³ w ca³o�ci op³aconym, numer NIP 554-03-14-271, nadzorowan¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego, kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

reprezentowan¹ przez:

zwana dalej � �,Umow¹

pomiêdzy: Bankiem Pocztowym S.A. z siedzib¹w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz

zwan¹ dalej � �, aBankiem

Umowa
o prowadzenie rachunków bankowych,
o kartê p³atnicz¹ oraz o �wiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹
dla osób fizycznych

PESEL

Rezydent

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

o nastêpuj¹cej tre�ci:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

x

x

x

x

,

,

,

,

% w skali roku

% w skali roku

% w skali roku

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

W przypadku przekraczania kolejnych progów kwotowych oprocentowanie naliczane jest w wysoko�ci przewidzianej
dla danego progu kwotowego zgodnie z Komunikatem, o którymmowa w zdaniu poprzedzaj¹cym za³¹czonym do niniejszej Umowy,
o ile Posiadacz o za³o¿enie tego rachunku wnioskowa³.
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Postanowienia ogólne Umowy
§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

1. WramachniniejszejUmowy,Bankmo¿enawniosekPosiadaczaudostêpniaæna jegorzecznastêpuj¹ceprodukty i �wiadczyænastêpuj¹ceus³ugi:
1) rachunki bankowe, szczegó³owo okre�lone w �Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.� zwanym dalej

�Regulaminemrachunków�,
2) karty p³atnicze, szczegó³owo okre�lone w �Regulaminie wydawania i u¿ywania kart p³atniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku PocztowymS.A.� zwanym

dalej�Regulaminemkarty�,
3) us³ugi bankowo�ci elektronicznej, o których mowa w § 15 i 16 szczegó³owo okre�lone w �Warunkach �wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug bankowo�ci

elektronicznej�zwanedalej�Warunkami�,
4) limit debetowy, szczegó³owookre�lonywRegulaminie rachunków,
5) inneprodukty lubus³ugiwzakresieokre�lonymwodpowiednichRegulaminach,októrychmowawust. 2.

2. Integraln¹ czê�æ 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¿ewyci¹g z �Taryfy op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientówdetalicznych�, zwany dalej �Taryf¹
op³at i prowizji�, które razemzni¹stanowi¹umowêocharakterze ramowymwrozumieniuustawyous³ugachp³atniczych.

3. Regulaminy, o którychmowawust. 2niniejszegoparagrafu staj¹ siê integraln¹ czê�ci¹ UmowywmomencieudostêpnieniaprzezBankdanej us³ugi lubproduktunawniosek
Posiadacza ipozapoznaniu siêuprzednioprzezPosiadaczaz jego tre�ci¹.

4. Udostêpnianie i obs³uga produktów oraz us³ug bankowych, o których mowa w ust. 1, odbywa siê na zasadach okre�lonych w Umowie lub potwierdzeniu udostêpnienia
danegoproduktu, zwanymdalej�Potwierdzeniem�, odpowiednichRegulaminachorazTaryfieop³at i prowizji,októrychmowawust. 2.

5. 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.

6. Za czynno�ci 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
obowi¹zuj¹c¹wBankuwdniudokonaniadanej czynno�ci.

7. Wcelu realizacji postanowieñniniejszejUmowy, jak iwzajemnej komunikacji, BankudostêpniaPosiadaczowi rachunku �rodkiporozumiewania siênaodleg³o�æna zasadach
szczegó³owoopisanychwRegulaminach.

1. Umowazosta³a zawartanaczasnieokre�lony.
2. O zmianachniniejszejUmowyBank informujePosiadacza rachunkuniepó�niejni¿na2miesi¹ceprzedproponowan¹dat¹wej�cia ichw¿yciew formiepisemnejpodrygorem

niewa¿no�ci chyba, ¿eUmowastanowi inaczej.
3. Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich obowi¹zywanie. Zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych

zmian skutkujewyga�niêciemUmowyzdniempoprzedzaj¹cymdzieñwej�ciaw¿ycieproponowanychzmian,bezponoszeniaop³at z tego tytu³u.
4. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków Umowy w zakresie oprocentowania i Taryfy op³at i prowizji na zasadach okre�lonych w § 8 i § 14 Umowy.

ZmianaRegulaminów,októrychmowaw§1ust. 2Umowyodbywasiênazasadachwnichokre�lonych.
5. Zmianadanychosobowych, adresowychoraz cechdokumentu to¿samo�ciPosiadacza, o�wiadczeñ idyspozycji Posiadaczawzakresieokre�lonymw§22Umowywymagadla

swej wa¿no�ci formy pisemnego o�wiadczenia Posiadacza, podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu z³o¿onym na Umowie z uwzglêdnieniem postanowieñ § 15 ust. 4 i 5.
Posiadacz zobowi¹zany jest niezw³oczniezawiadomiæBankowszelkichzmianachdanych,októrychmowawzdaniupoprzedzaj¹cym.

6. Posiadaczmo¿eodst¹piæodUmowybezpodaniaprzyczyny, sk³adaj¹c stosowneo�wiadczenienapi�miewterminie14dni od jej zawarcia, zgodniezewzoremza³¹czonymdo
Umowy.Powy¿szenienaruszauprawnieñPosiadaczadoodst¹pieniaodUmowyzawartej znaruszeniemprzepisówart. 26ust. 1-3 lub4Ustawyous³ugachp³atniczych zdnia
19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z po�. zm.) w ka¿dym czasie, nie pó�niej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia realizacji tego obowi¹zku przez Bank.
Odst¹pienieodUmowyskutkuje rezygnacj¹ zprawadokorzystaniazproduktów ius³ugprowadzonychwramachUmowy.

7. Rozwi¹zanieUmowy(wca³o�ci lubczê�cidotycz¹cejposzczególnychproduktówlubus³ug)nastêpujewprzypadku:
1) wypowiedzeniaUmowyprzezPosiadacza - zdniemup³ywuokresuwypowiedzenia,
2) wypowiedzeniaUmowyprzezBank -zdniemup³ywuokresuwypowiedzenia,
3) �mierciPosiadacza lubutratyprzezniegozdolno�cidoczynno�ciprawnych,
4) porozumieniaStrono rozwi¹zaniuUmowyzdniemustalonymprzezStronywtymporozumieniu.

8. Posiadacz mo¿e wypowiedzieæ Umowê w ka¿dym czasie z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci (co skutkuje
rezygnacj¹zmo¿liwo�ci korzystaniaprzezPosiadacza zdanegoproduktu lubus³ugi).

9. Wypowiedzenie Umowyw czê�ci dotycz¹cej poszczególnych produktów lub us³ug nie wyklucza ponownego wnioskowania i skorzystania przez Posiadacza z produktu lub
us³ugi, którego/-ejdotyczy³ouprzedniewypowiedzenie.

10. Bankmo¿e wypowiedzieæ Umowêw formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci, w ca³o�ci lub w czê�ci dotycz¹cej poszczególnych produktów lub us³ug (co skutkuje utrat¹
mo¿liwo�ci 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 czê�ci) z zachowaniem dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia, z nastêpuj¹cych wa¿nych
powodów:
1) nieregulowaniaprzezPosiadaczawokre�lonymterminiezobowi¹zañwobecBankuz tytu³uniniejszejUmowy,
2) naruszenia przez Posiadacza obowi¹zków okre�lonych w Umowie i Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2 do us³ug i produktów, które zosta³y udostêpnione

PosiadaczowiwramachUmowy,
3) w innych przypadkach okre�lonych w Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w zakresie us³ug i produktów udostêpnionych przez Bank na wniosek

Posiadacza.
11. Zamkniêciewszystkichrachunkówius³ug, �wiadczonychwramachUmowy, skutkuje rozwi¹zaniemUmowywca³o�ci zuwzglêdnieniemust. 12.
12. W przypadku, gdy w ramach Umowy zosta³y udostêpnione us³ugi bankowo�ci elektronicznej do produktów prowadzonych na podstawie odrêbnej umowy, Umowa

wzakresiebankowo�ci elektronicznej nieulega rozwi¹zaniu.

1. Administratoremdanychosobowych jestBankPocztowyS.A. zsiedzib¹wBydgoszczyprzyul. Jagielloñskiej17.
2. Szczegó³owe informacjezwi¹zane zobowi¹zkiem informacyjnymokre�lones¹wRegulaminie rachunków.

1. Posiadacz o�wiadcza, ¿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¿ewystawiæ przeciwko niemu bankowy tytu³ egzekucyjny do kwoty 20 000 z³ (s³ownie z³otych: dwadzie�cia tysiêcy) oraz wyst¹piæ z wnioskiem do s¹du o nadanie temu
tytu³owiklauzuliwykonalno�ciw terminiedodwóch latoddnia rozwi¹zaniaUmowy.

2. Bank zastrzega sobie prawo do przekazania nale¿no�ci wymagalnej, w celu jej wyegzekwowania, podmiotowi zewnêtrznemu prowadz¹cemu w imieniu i na rzecz Banku
czynno�ciwindykacyjne.

3. NadzieñzawarcianiniejszejUmowyBankprowadziwindykacjêzapo�rednictwemnastêpuj¹cychpodmiotówzewnêtrznych:
1) EGB INVESTMENTSS.A. z siedzib¹wBydgoszczy85-240,ul. Kraszewskiego1,
2) EOSKSIPolskaSp. zo.o. z siedzib¹wWarszawie02-017,Al. Jerozolimskie123A,
3) KRUKS.A.z siedzib¹weWroc³awiu54-204,ulLegnicka56,
4) COWCrossSp. zo.o. z siedzib¹wGdañsku80-416, al. Gen. J.Hallera140.

4. Koszty windykacji prowadzonej za po�rednictwem firm zewnêtrznychmog¹wynie�æ nie wiêcej ni¿ 15%warto�ci zad³u¿enia + VAT, ale nie mniej ni¿ 20,00 z³ netto+ VAT,
przywszczêciupostêpowaniaod jednej sprawy.Warto�ci temog¹byæpowiêkszoneokoszty i op³aty, zgodniezpowszechnieobowi¹zuj¹cymiprzepisami.

1. Posiadaczmo¿ez³o¿yæ skargê lub reklamacjênazasadachopisanychwew³a�ciwychRegulaminachdlaproduktu lubus³ugi, z któr¹wi¹¿e siê skarga lub reklamacja.
2. Wszelkie sporywynikaj¹cezniniejszejUmowy,Stronypoddaj¹ rozstrzygniêciu s¹dompowszechnymwed³ugw³a�ciwo�cimiejscowejPosiadacza rachunku.
3. 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
BankówPolskichdostêpnynastronie internetowejZwi¹zkuBankówPolskich (www.zbp.pl).

4. Posiadaczma prawo z³o¿yæ powyczerpaniu postêpowania reklamacyjnegowBanku lub nie uzyskania od Bankuw terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹ skargê,wniosek na
pi�mieo rozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych, których warto�æ nie przekracza 8000 z³ wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez
BankUmowybezpo�redniodoBankowegoArbitra 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).

5. Posiadacz ma prawo wnie�æ do Komisji Nadzoru Finansowego skargê na dzia³anie Banku, je¿eli to dzia³anie narusza przepisy prawa w formie pisemnej na adres
Pl. PowstañcówWarszawy1, 00-950Warszawalubdrog¹elektroniczn¹naformularzuwsposóbokre�lonynastroniewww.knf.gov.pl .

6. Wsprawachnieuregulowanychniniejsz¹Umow¹iRegulaminami, zastosowaniemaj¹przepisyobowi¹zuj¹cegoprawa.
7. Bankponosiodpowiedzialno�æ zaprawid³ow¹ realizacjê transakcji p³atniczej na zasadachokre�lonychwRegulaminach.Niewy³¹cza toprawaPosiadaczadoodszkodowania

na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w zakresie
poszczególnych produktów lub us³ugwprzypadkach okre�lonychwodpowiednich Regulaminach, o którychmowaw§1ust. 2 Umowy, dotycz¹cych tych produktów i us³ug
orazgdywynika tozprzepisówprawa.



§ 6

§ 7

Postanowienia w zakresie prowadzenia Rachunków
§ 8

1. Umowêsporz¹dzonowdwóch jednobrzmi¹cychegzemplarzach,po jednymdlaka¿dej zeStron.
2. Umowê zawiera siê w jêzyku polskim; w tym te¿ jêzyku Strony porozumiewaj¹ siê w trakcie trwania stosunku umownego. Prawem w³a�ciwym do zawarcia i wykonania

Umowy jestprawopolskie.
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/j¹ rozwi¹zaniu.
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

iobs³ugiwanenawarunkachokre�lonychwUmowie.
5. Pe³nomocnictwa, dyspozycje wk³adem na wypadek �mierci, a tak¿e inne o�wiadczenia i dyspozycje z³o¿one przez Posiadacza do produktów lub us³ug obs³ugiwanych na

mocyumowy/ów,o której/ychmowawust. 3, pozostaj¹wi¹¿¹ce równie¿wodniesieniudoproduktów i us³ugudostêpnianych i obs³ugiwanychwramachniniejszejUmowy,
o ileUmowaprzewidujeobs³ugêtakichdyspozycji.

6. Posiadacz rachunkumo¿ew ka¿dym czasie ¿¹daæ udostêpnienia postanowieñ niniejszej Umowyw trakcie jej obowi¹zywaniaw postaci papierowej lub na trwa³ymno�niku
informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹poczt¹elektroniczn¹ .

1. Strony ustalaj¹, i¿ zbiorcza informacja o transakcjach p³atniczych przeprowadzonych na rachunku, zmianach salda oraz o nale¿nych Bankowi op³atach i prowizjach bêdzie
udostêpnianaPosiadaczowirazwmiesi¹cunawyci¹gubankowym.

2. Wyci¹g bankowy, Bank przesy³a Posiadaczowi w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej (e-mail) lub udostêpnia go w inny sposób
ustalonyzPosiadaczemwniniejszejUmowie.Nawyci¹gubankowymudostêpnianes¹ informacje:
1) umo¿liwiaj¹ce identyfikacjêposzczególnychtransakcji p³atniczych, a je¿eli jest tomo¿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

-wwalucie,wktórej zosta³o z³o¿onezleceniep³atnicze,
3) okwociewszelkichop³at zwi¹zanychzposzczególnymitransakcjamip³atniczymiwrazz ichwyszczególnieniem,orazonale¿nychodsetkach,
4) o kursie walutowym zastosowanymw poszczególnych transakcjach p³atniczych oraz o kwocie tych transakcji p³atniczych po przeliczeniu walut, o ile dana transakcja

p³atniczawi¹za³asiêzprzeliczeniemwaluty,
5) odacieobci¹¿enia rachunku lubodacieotrzymaniazleceniap³atniczegowprzypadku,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 zTaryf¹op³at i prowizji.

4. Pozosta³epostanowieniadotycz¹cewyci¹gówbankowychokre�laj¹ odpowiednieRegulaminy,októrychmowaw§1ust. 2Umowy.
5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego z przyczyn okre�lonych w odpowiednim dla danego zlecenia p³atniczego

Regulaminie.
6. O odmowie wykonania zlecenia p³atniczego na rachunku, Bank informuje Posiadacza w zale¿no�ci od posiadanych przez niego us³ug i danych kontaktowych bêd¹cych w

posiadaniuBanku, zzastrze¿eniemust. 8niniejszegoparagrafuwnastêpuj¹cy sposób iwed³ugwskazanejkolejno�ci:
1) zapo�rednictwemkana³u internetowegoPocztowy24 je¿eli zosta³udostêpnionykana³bankowo�ci elektronicznejPocztowy24,
2) poprzezwys³aniewiadomo�ci e-mail napodanyprzezPosiadacza rachunkuadrese-mail je¿eli Posiadacz rachunkupoda³adrese-mailwdanychkontaktowych,
3) poprzezwys³aniewiadomo�ci SMSnapodanyprzezPosiadacza rachunkunumer telefonukomórkowego,
4) poprzezkontakt telefonicznynapodanynumertelefonukontaktowegozapo�rednictwemCallCenter,
5) korespondencyjnieprzesy³k¹ listow¹zwyk³¹napodanyadresdokorespondencji.

7. Informacjawysy³ana jest na koniec dnia roboczego i zawiera informacje owszystkich niezrealizowanych transakcjach p³atniczych z danego dnia.Wiadomo�æ zawiera tak¿e,
je�li to mo¿liwe, informacjê o przyczynie niezrealizowania zlecenia p³atniczego, a tak¿e o procedurze sprostowania b³êdów, które spowodowa³y odmowê realizacji tego
zleceniachyba,¿epoinformowaniaoodmowie lub jej przyczynachzabraniaj¹przepisyprawaluborzeczeniauprawnionychorganów.

8. Informacja o odmowie zrealizowania zlecenia p³atniczego, które zosta³o z³o¿one bezpo�rednio w placówce Banku udzielana jest bezpo�rednio Posiadaczowi przez t¹
placówkê za�wodniesieniu do transakcji wykonywanych kart¹ informacja ta jest przekazywanapoprzezwy�wietlenie lub przekazanie komunikatuwpunkcie honoruj¹cym
kartê.

9. Zleceniep³atnicze, któregowykonaniaodmówionozgodniezniniejszymparagrafem,uznajesiêzanieotrzymane.
10. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego by³a uzasadniona, np. w przypadku niewystarczaj¹cego salda �rodków na rachunku, Bank mo¿e za

powiadomieniepobieraæop³aty, zgodniezTaryf¹op³at i prowizji.
11. Nazasadachokre�lonychwust.od6do8niniejszegoparagrafuBank informujePosiadaczaoniezrealizowanychoperacjachniefinansowych,októrychmowawWarunkach.
12. W przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych dokonania powiadomienia w ustalonej w Umowie formie, Bank mo¿e dokonaæ powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres

korespondencyjnywskazanyprzezPosiadacza.

1. W ramach Umowy Bank otwiera i prowadzi na rzecz Posiadacza, wnioskowane przez niego rachunki oraz wykonuje inne dyspozycje Posiadacza okre�lone w odpowiednich
Regulaminach i Taryfie op³at i prowizji. Zgoda Posiadacza i autoryzacja z³o¿onej dyspozycji w zale¿no�ci od sposoby realizacji transakcji nastêpuje na zasadach okre�lonych
wodpowiednimdladanegosposoburealizacji transakcji Regulaminie,októrymmowaw§1ust. 2Umowy.

2. O ile nie okre�la tegoUmowa, rodzaj otwieranego rachunku bankowego, jego numer, walutê, wysoko�æ oprocentowania rachunkuwdniu jegootwarcia oraz termin, na jaki
dany rachunekzostajeotwarty,okre�la Potwierdzeniedotycz¹ce tego rachunkuz zastrze¿eniempostanowieñ§15ust.7Umowy.

3. Pozosta³ewarunkiUmowydotycz¹ce prowadzenia rachunków,w tymszczegó³owe zasady oprocentowania �rodkóworaz przeprowadzania rozliczeñ pieniê¿nych okre�lone
s¹wRegulaminie rachunków.

4. Oprocentowanie �rodków zgromadzonych na rachunku jest zmienne, ustalane w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹ oraz o wspó³czynnik okre�lony przez Bank (mar¿a) i
zaokr¹glonedodwóchmiejscpoprzecinku.Bankmo¿euzale¿niæwysoko�æoprocentowaniaodkwoty �rodkówzgromadzonychnarachunku.

5. Bazow¹stop¹procentow¹jest stopadepozytowaobowi¹zuj¹canakoniecka¿degokwarta³uog³aszanaprzezNarodowyBankPolski i publikowanana stroniewww.nbp.pl
6. Zmiana stopy bazowej skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany oprocentowania zgodnie z kierunkiem zmiany stopy bazowej, nie pó�niej 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 zkierunkiemzmianystopybazowej,niepó�niej ni¿wci¹gu3miesiêcyoddniaog³oszenia zmienionej stopy
bazowej.

7. W przypadku rachunków, gdzie stopa procentowa zale¿na jest od wysoko�ci salda na rachunku (stopa progresywna) przy naliczaniu odsetek uwzglêdnia siê aktualny stan
saldanakoniecdnia roboczegoorazodpowiedni¹dowysoko�ci salda stopêoprocentowania, któradlaposzczególnychprogówpodawana jestwKomunikacie za³¹czanymdo
Umowy i stanowi¹cym jej integraln¹ czê�æ. Zmiany Komunikatu w zakresie zmian wysoko�ci oprocentowania dla poszczególnych progów dokonuje siê z przyczyn
wskazanychwust. 6orazwprzypadkuzmianymar¿y zprzyczynwskazanychwust11niniejszegoparagrafu iw trybieokre�lonymwniniejszymparagrafie .

8. Bank informujePosiadacza rachunkuozmienionejwysoko�ci oprocentowania:
1) poprzez podanie obowi¹zuj¹cej po zmianie stopy oprocentowania na pierwszymwyci¹gu wygenerowanym po zmianie oprocentowania i dostarczenie go w sposób

okre�lonyprzezPosiadaczawUmowie,a tak¿e
2) poprzez udostêpnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku oraz poprzez publikacjê takiej informacji za po�rednictwemKomunikatuwplacówkachBanku

iplacówkachpocztowych.
9. Zmiana wysoko�ci oprocentowania zgodnie z ustêpem 6, a tak¿e na korzy�æ Posiadacza rachunku mo¿e zostaæ wprowadzona bez uprzedzenia z uwzglêdnieniem

postanowieñust. 8niniejszego paragrafu.
10. Zmiana wysoko�ci oprocentowania, o której mowa w ust. 6-9 niniejszego paragrafu dokonywana jest w trybie okre�lonym w niniejszym paragrafie i nie ma do niej

zastosowania§2ust.2Umowy.
11. Zmianaprzynajmniej jednegozponi¿szych czynników:

1) jednomiesiêcznej stawkiWIBIDokre�laj¹cejkosztpozyskaniadepozytównarynkumiêdzybankowym,oconajmniej 0,02punktuprocentowego,
2) poziomurezerwobowi¹zkowych lubodpisówustalonychdlaBankuprzezNBP,RadêPolitykiPieniê¿nej lub innyw³a�ciwyorgan,
3) poziomu rentowno�ci rocznych bonówskarbowych emitowanychprzez SkarbPañstwao conajmniej 0,1 punktuprocentowegowstosunku dopoprzednio og³oszonej

rentowno�ci,
4) oprocentowaniaobligacji emitowanychprzezSkarbPañstwa,
5) zobowi¹zania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zap³aty obowi¹zkowych op³at,

podatków lub innychkosztów,dozap³atyktórychBanknieby³ zobowi¹zanywdaciezawarciaUmowy,
skutkujeuprawnieniemBankudo zmianymar¿y, o którejmowawust. 4wzakresie adekwatnymdowp³ywu tych zmiannamar¿ê niepó�niej ni¿wci¹gu3miesiêcy od
zmianyczynnika.

12. Bankzastrzega sobieprawodoczasowegopodwy¿szeniaoprocentowaniawramachpromocji.
13. Je¿eli zmiana wysoko�ci oprocentowania spowodowana zostanie zmian¹ mar¿y, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Bank informuje o zmianie wysoko�ci stóp

procentowych nie pó�niej ni¿ 2miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ ichwej�ciaw ¿ycie poprzez dostarczenie tych informacji nawyci¹gu z rachunkuw sposób okre�lony przez
PosiadaczawUmowie.Odpowiedniezastosowaniema§2ust.3Umowy.

14. Transakcjep³atniczewramachrachunku realizowanes¹wwalucie tego rachunkuzuwzglêdnieniempostanowieñ§9ust. 2Umowy.
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§ 9

Postanowienia w zakresie zablokowania instrumentu p³atniczego
§ 10

Postanowienia w zakresie zwrotu kwoty transakcji p³atniczej oraz zasady zachowania nale¿ytej staranno�ci
§ 11

§ 12

Postanowienia w zakresie korzystania z us³ug p³atniczych (z wy³¹czeniem tych, z u¿yciem karty)
§ 13

1. W przypadku zawarcia Umowy rachunku wspólnego, w którym jeden z Posiadaczy rachunku jest osob¹ ma³oletni¹ (od 13 roku ¿ycia) lub osob¹ ubezw³asnowolnion¹,
przedstawiciel ustawowy lubkurator tej osobyo�wiadcza, ¿ewyra¿a zgodê,abyosobatadysponowa³a ca³o�ci¹ �rodkówzgromadzonychnarachunku.

2. W przypadkuwp³ywu na rachunek �rodkówwwalucie innej ni¿ waluta, w której prowadzony jest rachunek Posiadacz upowa¿nia Bank do podejmowania dzia³añmaj¹cych
na celu skup tej waluty i uznania rachunku równowarto�ci¹ w walucie, w której prowadzony jest rachunek, przy zastosowaniu referencyjnych kursów walutowych Banku,
obowi¹zuj¹cychwmomencieotrzymaniaprzezBankkomunikatup³atniczegoz innegobankuchyba,¿estronyuzgodni³y zastosowanie innegokursu.

3. W przypadku realizacji zleceñ p³atniczych z rachunku w walucie innej, ni¿ waluta rachunku, Bank dokonuje przeliczenia tych �rodków przy zastosowaniu odpowiednio
kursów referencyjnych kupna lub sprzeda¿ywalut, obowi¹zuj¹cychw Bankuwmomencie realizacji zlecenia i og³aszanychw formie tabeli kursowej, o której mowawust. 6
niniejszegoparagrafu.Kursywalutoweobowi¹zuj¹cewBankus¹ referencyjnymikursamiwalutowymiwrozumieniuustawyous³ugachp³atniczych.

4. Wp³aty i wyp³aty w walutach obcych mo¿liwe s¹ w placówkach Banku, które prowadz¹ obs³ugê gotówkow¹ w walutach obcych. Wykaz tych placówek Banku jest
udostêpnionynastronie internetowejBanku.

5. Referencyjne kursy walutowe Banku, ustalane s¹ w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku miêdzybankowym oraz kursy �rednie publikowane przez NBP
obowi¹zuj¹ce w momencie tworzenia Tabeli kursów walutowych i powiêkszane lub pomniejszane w zale¿no�ci 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
wposzczególnychwalutach, istniej¹cego iprzewidywanegoryzykakursowegozwi¹zanegozposzczególnymiwalutami.

6. Tabela kursowa Banku jest zestawieniem kursów kupna i sprzeda¿y Banku dla dewiz oraz pieniêdzy, a tak¿e kursów �rednich NBP, przygotowywanym w ka¿dy dzieñ
roboczy izawierawszczególno�ci informacjeo:numerze,dacieorazgodzinieodktórej obowi¹zuje.

7. Zmiany referencyjnych kursów walutowych Banku mog¹ nast¹piæ w wyniku zmiany kursów �rednich publikowanych przez NBP, zmiany kursów walutowych na rynku
miêdzybankowym, a tak¿e zmiany czynników od których zale¿na jest wysoko�æ mar¿y kursowej Banku w zakresie adekwatnym do wzrostu lub obni¿enia czynników
wp³ywaj¹cych na wysoko�æ referencyjnych kursówwalutowych Banku.W przypadku zmiany kursówwalut obcych, o której mowaw zdaniu poprzedzaj¹cym, w ci¹gu dnia
roboczegoBankpublikujeTabelê kursówwalutowychBankuopatrzon¹kolejnymnumeremoraz informacj¹ogodzinieodktórejbêdzieobowi¹zywa³a.

8. Tabela kursówwalutowych 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 kursówwalutowychBankuopatrzona kolejnymnumerem. Tabela kursowaBankuudostêpniana jest na tablicy og³oszeñwplacówkachBanku oraz
na stronie internetowejBanku. Bankmaprawodo zmiany referencyjnych kursówwalutowychwci¹gudnia ze skutkiemnatychmiastowymbezuprzedniego zawiadomienia
Posiadacza, chyba¿eUmowazPosiadaczemstanowi inaczej.

9. Kursy negocjowane s¹ stosowane dla transakcji indywidualnie negocjowanych i s¹ ka¿dorazowo podawane Posiadaczowi przed zawarciem transakcji indywidualnie
negocjowanej.

1. Bankmaprawozablokowaæ/zastrzec (czasowo lubtrwale) instrumentp³atniczy:
1) zuzasadnionychprzyczyndotycz¹cychbezpieczeñstwadanego instrumentup³atniczego,
2) w zwi¹zku z podejrzeniem nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub umy�lnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji p³atniczej przez

Posiadacza lubU¿ytkownikakarty, lub
3) z powodu zwiêkszenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolno�ci kredytowej wymaganej dla danego instrumentu p³atniczego w przypadku, gdy korzystanie

z instrumentup³atniczego jest zwi¹zanezkorzystaniemprzezPosiadaczazudzielonegomukredytu.
2. 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
okre�lonychwew³a�ciwym,zewzglêduna rodzaj instrumentu p³atniczego, Regulaminie. Bank odblokowuje instrument p³atniczy lub w jego miejsce wydaje nowy
wsytuacji, gdyprzesta³y istnieæpodstawydo jegoblokowania.

3. 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,
wsposóbokre�lonywodpowiednimdla tego instrumentuRegulaminie.

4. Bankmaprawoza¿¹daæodPosiadaczapisemnegopotwierdzeniazg³oszenia, októrymmowawust. 3,wrazzopisemokoliczno�ci tegozdarzenia.

1. Posiadaczniemaprawadozwrotuprawid³owowykonanej transakcji p³atniczej zainicjowanejprzezodbiorcê, gdy:
1) Posiadaczudzieli³ zgodynawykonanie transakcji p³atniczejbezpo�rednioBankowi lub
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
okre�lonyprzezokres, conajmniej 4 tygodniprzed terminemwykonaniazlecenia.

1. Posiadacz zobowi¹zany jest korzystaæ z udostêpnionego instrumentu p³atniczego w sposób i na zasadach okre�lonych w Umowie i odpowiednim Regulaminie dotycz¹cym
tego instrumentuzzachowaniemnale¿ytej staranno�ci orazdonieudostêpnianiagoosobomnieuprawnionym.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest dokonaæ niezw³ocznie zg³oszenia utraty, kradzie¿y, przyw³aszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub
nieuprawnionegodostêpudo tego instrumentubezpo�redniowplacówceBankulubzapo�rednictwem �rodkówporozumiewania siênaodleg³o�æ.

3. Bankwydaj¹c instrumentp³atniczyzapewnia, i¿ jego indywidualne zabezpieczeniedostêpne jestwy³¹czniedlaosobyuprawnionejdo jegootrzymania.
4. Posiadaczodpowiadazanieautoryzowanetransakcjep³atniczewwysoko�ci i na zasadachokre�lonychwRegulaminieodpowiednimdladanego instrumentu.

1. DopoprawnegowykonaniaprzezBankzleceniap³atniczegoPosiadaczwiniendostarczyænastêpuj¹ce informacje:
1) imiê inazwisko,
2) dokument to¿samo�ci,
3) numer rachunkuodbiorcy,awprzypadkutransakcji, którejPosiadacz jest zarównop³atnikiemjak iodbiorc¹,numer rachunku,którymabyæobci¹¿ony iuznany.

2. Poprawno�æ 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 Bankwmomencie, w którym zlecenie przekazane
bezpo�rednio przez Posiadacza lub po�rednio przez odbiorcê albo za jego po�rednictwem zosta³o otrzymane przez Bank. Zlecenie p³atnicze dostarczonewdniu niebêd¹cym
dlaBankudniemroboczymlubz³o¿onepogodzinieokre�lonejwKomunikacie,uznaje siê zaotrzymaneprzezBankpierwszegodnia roboczegonastêpuj¹cegopo tymdniu.

3. Maksymalny czas wykonania �wiadczonej us³ug p³atniczej okre�la Regulamin rachunku lub inny Regulamin, o którymmowa w § 1 ust. 2 Umowy w³a�ciwy ze wzglêdu na
rodzaj realizowanejus³ugip³atniczej.

4. PootrzymaniuprzezBankzleceniap³atniczego,Posiadacz rachunkuniemo¿eodwo³aæ jego realizacji chyba,¿eco innegouzgodni¹Strony.
5. W przypadku zlecenia p³atniczego zainicjowanego przez odbiorcê lub za jego po�rednictwem, Posiadacz rachunku niemo¿e odwo³aæ zlecenia, gdy kwota transakcji zosta³a

przekazanaodbiorcy, lubwprzypadku,gdyPosiadacz rachunkuwyrazi³ zgodênarealizacjêprzezodbiorcê zleceniap³atniczego.
6. Wprzypadku polecenia zap³aty, a tak¿e zlecenia z odroczonym terminemwykonania Posiadacz rachunkumo¿e odwo³aæ zlecenie p³atnicze z zachowaniemprawado zwrotu

kwoty transakcjip³atniczejniepó�niejni¿dokoñcadnia roboczego,poprzedzaj¹cegouzgodnionydzieñobci¹¿enia rachunku.
7. 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

odbiorcap³atno�ci.
8. Zaodwo³anie zleceniapoup³ywie terminów,októrychmowawust. 6 i 7pobierana jestop³atawwysoko�ci okre�lonejwTaryfieop³at i prowizji.
9. Posiadacz rachunkumo¿e¿¹daæ zwrotukwotyautoryzowanej transakcji p³atniczejw terminie8 tygodnioddniaobci¹¿enia rachunku.

Postanowienia w zakresie op³at i prowizji
§ 14

1. Wysoko�æ op³at i prowizji nale¿nych Bankowi w zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹ niniejszej Umowy okre�la Taryfa op³at i prowizji, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy,
stanowi¹ca integraln¹czê�æniniejszejUmowy.

2. W przypadku, gdy Bank pobiera nale¿ne op³aty i prowizje z kwoty transakcji p³atniczej, której Posiadacz jest odbiorc¹, informacja o wysoko�ci pe³nej kwoty transakcji
p³atniczejorazpobranychop³atach iprowizjach jestudostêpnianaprzy tej konkretnej transakcjip³atniczejwsposóbokre�lonydlawyci¹gówbankowych.
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3. Rodzajorazwysoko�æop³at i prowizji za czynno�ci zwi¹zane zrealizacj¹UmowyBankustalabior¹cpoduwagênastêpuj¹ceczynniki:
1) wewnêtrznekosztyobs³ugi,
2) koszty us³ug �wiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug pocztowych

i rozliczeñmiêdzybankowych,
3) ceny towarów ius³ugkonsumpcyjnychog³aszaneprzezG³ównyUrz¹dStatystyczny,
4) poziominflacji,
5) zakres i/lub formê �wiadczonychus³ugzwi¹zanychzUmow¹,
6) wymagan¹do realizacjiUmowyfunkcjonalno�æwzakresieproduktów ius³ugni¹objêtychorazwymagania systemowewtymzakresie,
7) obowi¹zuj¹ceprzepisyprawa,
8) dobrepraktyki sektorabankowego lub finansowegowynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñorganównadzoruorazZwi¹zkuBankówPolskich.

4. Bankmo¿ewka¿dymczasiedokonaæobni¿eniawysoko�ci stawekop³at lubprowizji zwi¹zanychz 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 okre�lonych w ust. 3 pkt. 4-8
wstosunkudokoñcapoprzedniegokwarta³uwówczasBankzastrzega sobieprawoodpowiedniodopodwy¿szenia lubobni¿eniaobowi¹zuj¹cej op³aty/prowizji, naktór¹ ten
danyczynnikmabezpo�redni lubpo�redniwp³yw lubwprowadzenianowej, odpowiedniej op³aty/prowizji, w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na wzrost
dotychczasowych lubwprowadzenienowychop³at/prowizji zadan¹czynno�æ.

6. Wysoko�æ op³at i prowizji odpowiadaæ bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej pracoch³onno�ci czynno�ci, za któr¹ jest pobierana
op³ata/prowizjaulegaj¹ca zmianie.

7. Niezale¿nieodwarunkówzmianyop³at i prowizji, októrychmowawust. 3-5,Bankzastrzega sobieprawodoczasowegoobni¿aniaop³at i prowizjiw ramachpromocji..
8. Nowa stawka obowi¹zuje w terminie wskazanymw zawiadomieniu wys³anym do Posiadacza rachunku, jednak nie pó�niej, ni¿ na 2miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ jej

wej�ciaw¿ycie.Odpowiedniezastosowaniema§2ust. 3Umowy.
9. Zawiadomienie, o którymmowa w ust. 8, Bank wysy³a w sposób okre�lony dla wysy³ki wyci¹gówwraz z najbli¿szymwyci¹giem lub w odrêbnej korespondencji. Ponadto,

informacjaozmianieop³at i prowizji dostêpna jestnastronie internetowejBankuwww.pocztowy.plorazwplacówkachBanku iwplacówkachpocztowych.
10. Zmianawysoko�ciop³at i prowizji z przyczynwskazanychwust.3dokonywana jestwtrybiewskazanymwniniejszymparagrafie.

1. NapodstawieniniejszejUmowy,nawniosekPosiadaczaz³o¿onywrazz zawarciemUmowy lubwterminiepó�niejszym,Bankzobowi¹zujesiêdo:
1) umo¿liwieniadostêpudoproduktów ius³ugwnastêpuj¹cychkana³achbankowo�ci elektronicznej:

a) internetowego us³ugi �Pocztowy24�dostêpnej zapo�rednictwemsieci Internet iprzegl¹darkiwww,
b) SMS us³ugi �PocztowySMS�dostêpnej zapo�rednictwemtelefonukomórkowegoikrótkichwiadomo�ci testowych,
c) telefoniczny us³ugi �Telekonto�dostêpnej poprzezkontakt telefonicznyz infolini¹Banku,

2) zapewnienia dostêpu za po�rednictwem sieci Internet i przegl¹darki www obs³uguj¹cej protokó³ HTTPS lub telefonu komórkowego, do �rodków pieniê¿nych na
rachunkachudostêpnianychprzezBankPosiadaczowi identyfikowanychnumeramiKlienta,

3) umo¿liwienia, wykonywanie dyspozycji Posiadacza i innych czynno�ci zleconych przez Posiadacza przy wykorzystaniu rozwi¹zañ oraz oprogramowania, o których
mowawpkt. 2.

2. Informacjaope³nej funkcjonalno�cius³ugbankowo�ci elektronicznej dostêpna jestnastronie internetowejBanku.Ozmianach funkcjonalno�ci Bank informujeniezw³ocznie,
zapo�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznejoraznastronie internetowejBanku.

3. W ramachbankowo�ci elektronicznej, Bank udostêpnia Posiadaczowi dostêpdo rachunków i produktówotwartych na podstawie niniejszejUmowybez odrêbnej dyspozycji
zgodnie zobowi¹zuj¹c¹ofert¹Banku.

4. Stronywspólnie uzgadniaj¹, i¿ za po�rednictwembankowo�ci elektronicznej, na zasadach okre�lonychwWarunkachmog¹ sk³adaæ nawzajem o�wiadczeniawoli w postaci
elektronicznej zwi¹zane z dokonywaniem czynno�ci bankowych oraz z zawieraniem umów o us³ugi i produkty oferowane przez Bank, ich wykonywaniem, zmian¹,
rozwi¹zaniemiodst¹pieniemodnich,o ileBankudostêpni³Posiadaczowi tak¹ funkcjonalno�æ.

5. Stronyuzgadniaj¹, i¿o�wiadczenie,októrymmowawust. 4 spe³niawymogi formypisemnej, o ile taka formadopuszczalna jest dla tychczynno�ciprzezprzepisyprawa.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 mo¿e zawieraæ dyspozycjê udostêpnienia wszystkich lub tylko wybranych przez Posiadacza us³ug bankowo�ci elektronicznej.
7. W przypadku otwarcia rachunku za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej, Bank udostêpnia informacjê o numerze rachunku jego oprocentowaniu oraz walucie,

wktórej jestprowadzonybezpo�redniowtymkanale.

1. Zasady autoryzacji dyspozycji i identyfikacji Posiadacza w bankowo�ci elektronicznej okre�laj¹Warunki. Podstawowym narzêdziem autoryzacji i identyfikacji u¿ytkownika
bankowo�ci elektronicznej jest:
1) wprzypadkuus³ugi Telekonto podanieNIK ihas³adostêpu,
2) wprzypadkuus³ugiPocztowy24-podanieNIK i koduSMS,
3) wprzypadkuus³ugiPocztowySMS-podanieNIK iwys³aniezapytaniazzarejestrowanegowbazie teleadresowejBankunumeru telefonukomórkowegoPosiadacza.

2. Wszystkiedyspozycjez³o¿onenazasadachokre�lonychwWarunkach iprawid³owoautoryzowaneuznajesiêza z³o¿oneprzezosobêdotegouprawnion¹.
3. Dyspozycjê uznaje siê za z³o¿on¹ z chwil¹ jej autoryzacji w bankowo�ci elektronicznej i zarejestrowania jej w systemie bankowym. Zlecenia p³atnicze Bank realizuje na

zasadachokre�lonychw Regulaminach odpowiednich dla produktów i us³ug, których zlecenie dotyczy. Dyspozycje sk³adane za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej
mog¹byæograniczone limitemkwotowymlub/i liczbowym. Informacjao limitachdostêpna jest nastronie internetowejBanku.

4. Bankmo¿e zablokowaæ dostêp do us³ug bankowo�ci internetowej,w przypadkach okre�lonychwWarunkach.Wprzypadku 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
bankowo�ci elektronicznej zgodniepostanowieniamiWarunków.

5. Na postawie art. 68 ustawy z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz.U. Nr 169 poz. 1385 z pó�. zm.) Bank mo¿e wymieniaæ z innymi
wydawcamielektronicznych instrumentówp³atniczych informacjeoPosiadaczachnienale¿yciewykonuj¹cychUmowê.

1. NapodstawieUmowy, do rachunkubankowego,o którymmowaw§1ust. 1Umowy, Bankwydaje karty p³atnicze, zwanedalej kartami, na zasadach okre�lonychwUmowie
wtymwRegulaminie karty, awzakresie tamnieuregulowanym-wRegulaminie rachunków.

2. Wydanie kartyprzezBanknastêpujenawniosekPosiadaczaz³o¿onywraz zzawarciemUmowy, lubwterminiepó�niejszym,z zastrze¿eniemust. 3 i 4niniejszegoparagrafu.
3. Wniosek o wydanie karty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ pisemnie, za po�rednictwem us³ugi Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalno�æ zostanie udostêpniona

Posiadaczowi).Wprzypadkuwnioskowania o kartê przez Posiadacza o ograniczonej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, konieczna jest zgoda drugiegowspó³posiadacza tego
rachunku.

4. 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
i ka¿da innaosobaprzezniegoupowa¿niona,pos³uguj¹ca siê kart¹ zwana jestdalejU¿ytkownikiemkarty.

5. Wci¹gu30dnikalendarzowychodotrzymaniaprzezBankwnioskuowydanie karty,Bankwydaje kartê lubprzesy³aPosiadaczowi informacjêoodmowiewydaniakarty.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) wcze�niej zawartaUmow¹wzakresie kartywydanej dla tego samegoU¿ytkownikakarty, lubnawniosek tego samegoPosiadacza, zosta³awypowiedziana przezBank

zwinyPosiadacza lubU¿ytkownikakarty,
3) Umowajestw okresiewypowiedzenia,
4) wcze�niej zosta³ z³o¿onywniosekokartêdladanegoU¿ytkownikakarty lubobecniekorzystaonzkarty,wydanejdotegosamego rachunku.

6. Umowaw czê�ci dotycz¹cej karty obowi¹zuje dla danej karty i jest zawieranawdniu otrzymania przez Bankwniosku owydanie karty podwarunkiem, i¿ Bank nie skorzysta
zprawadoodmowywydaniakarty zgodnie zust.5powy¿ej.Wprzypadkuodmowywydaniakarty przezBank,Umowêwzakresiekartyuwa¿asiêzaniezawart¹.

7. NamocyUmowy(wramach jednego rachunku)danemuU¿ytkownikowikarty,Bankwydaje tylko jedn¹kartê.
8. Umowaokartê jest zawartana czasoznaczonydoostatniegodniamiesi¹cawskazanegonakarcie, jako terminwa¿no�ci karty z zastrze¿eniemust. 10.
9. Szczegó³owezasadyprzekazaniakartyPosiadaczowiokre�laRegulaminkarty.

Postanowienia w zakresie Us³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 15

§ 16

Postanowienia w zakresie kart p³atniczych. Zawarcie Umowy o kartê i wydanie karty
§ 17

05



06

Op³aty, kurs walutowy i rozliczenia operacji dokonanych kart¹
§ 19

Rozwi¹zanie Umowy o kartê i postanowienia dodatkowew zakresie kart
§ 20

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. Momentemotrzymania przez Bank zlecenia rozliczenia transakcji zrealizowanej przy u¿yciu karty jest dzieñ roboczy, wktórymBankotrzyma³ od podmiotu po�rednicz¹cego
wrozliczeniu transakcji, informacjêumo¿liwiaj¹c¹ rozliczenie tej transakcji, przy czym je�li Bankotrzyma³ tê informacjêpogodzinie18:00danegodnia roboczego,uznajesiê,
¿eBankotrzyma³ jenastêpnegodnia roboczego.Dzieñotrzymania informacji zlecenia rozliczenia transakcji jestniezale¿nyodBanku.

3. Bank rozlicza transakcjê na rachunku, do któregowydano kartê, oraz nale¿ne z tego tytu³u op³aty i prowizje najpó�niej w nastêpnym dniu roboczym. Obci¹¿enie nastêpuje
zdniemzaksiêgowania transakcji na 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
rachunkunastêpujezapo�rednictwemwaluty rozliczeniowej,okre�lonejwRegulaminiekarty, zgodniez trybemokre�lonymwust.5 i 6.

5. Transakcje dokonane w walucie innej ni¿ waluta rachunku lub waluta rozliczeniowa, przeliczane s¹ na walutê rozliczeniow¹ przez organizacjê kartow¹, z której znakiem
akceptacji zosta³awydanakarta, zgodnie zkursemstosowanymwdniuprzeliczeniaoperacji przez têorganizacjê.

6. Kwoty transakcji dokonanychwwalucie rozliczeniowejorazkwotywyliczonezgodnie zust. 5przeliczanes¹nawalutê rachunkuwed³ugkursu referencyjnego,okre�lonegow
Regulaminiekarty.

7. Kurs referencyjny, o którymmowaw ust. 6 podawany jest do wiadomo�ci Posiadacza:na wyci¹gach z rachunku w opisie szczegó³ów transakcji, do której przeliczenia dany
kurs zosta³ zastosowany,
1) naka¿de¿¹daniePosiadacza lubU¿ytkownikakarty z³o¿onezgodnie z trybemokre�lonymwRegulaminiekarty,
2) na stronach internetowych,którychadresypodane s¹wRegulaminiekarty.

8. Zestawienie transakcji dokonanychprzyu¿yciukartyoraznale¿nychop³at i prowizji stanowi integraln¹czê�æwyci¹gu rachunku.
9. Zakres informacji przekazywanychnawyci¹guoraz sposób jegoprzekazywaniaokre�laniniejszaUmowaw§7.
10. Zasady zg³aszania niezgodno�ci nawyci¹gu okre�la Regulamin rachunku, zasady zg³aszania reklamacji nieautoryzowanych transakcji wykonanych kart¹ okre�la Regulamin

karty.

1. 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¿ebyæ zg³oszoneprzezPosiadacza:pisemnienaadresBanku lubwplacówceBankuoraz zapo�rednictwemus³ugTelekonto lubPocztowy24(o ile takamo¿liwo�æ zostanie
udostêpnionaPosiadaczowiwdanejus³udze).Powy¿szenienaruszauprawnieñPosiadaczadoodst¹pieniaodUmowyzawartej znaruszeniemprzepisówart.26ust. 1-3 lub4
Ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z po�. zm.) w ka¿dym czasie, nie pó�niej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia

2. Rozwi¹zanieUmowywzakresiekartynastêpujenazasadachopisanychw§2ust. 7do10niniejszejUmowy.
3. 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)niemo¿ebyæponownieu¿ywana,aniodblokowana. Sposóbpostêpowania z tak¹kart¹okre�laRegulaminkarty.
4. Zasadyodpowiedzialno�ci Stron za transakcjeoraz ich rozliczenieokre�laRegulaminkarty.
5. Bank ma prawo udostêpniæ dane osobowe Posiadacza i U¿ytkownika karty innym podmiotom wspó³pracuj¹cym z Bankiem w zakresie, w jakim jest to niezbêdne do

wykonaniaprzez te podmioty czynno�ci zwi¹zanych z zawarciem iwykonaniemniniejszej umowy, innymwydawcomkart oraz stosownym instytucjomwcelu zapobiegania
oszustwom i innym przestêpstwom zwi¹zanym z u¿ywaniem kart, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych
(Dz.U.nr169,poz.1385zpó�n. zm.)orazubezpieczycielomwceluwywi¹zaniasiê zumówubezpieczeniowych.

otrzymania informacji okre�lonychwart. 27w/wUstawywsposób,októrymmowawart. 26ust. 1w/wUstawy.

9. Bankdokonujezmianywysoko�ci lub rodzaju limitówtransakcyjnych,októrychmowawustêpiepoprzedzaj¹cym,wnastêpuj¹cychprzypadkach:
1) zmianyprzepisówprawawtymzakresie,
2) zmianyprzepisóworganizacjikartowej, zeznakiem,którejwydawana jestkarta, którewymuszaj¹zmianywtymzakresie,
3) zuzasadnionychprzyczynzwi¹zanychzbezpieczeñstwemtransakcji,
4) zmiany funkcjonalno�ci produktu w zwi¹zku ze zmianami technologicznymi, które uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie dotychczasowych limitów i które wymuszaj¹

wzwi¹zkuz tymzmianywtymzakresie.
10. Zmiana limitówtransakcyjnychzprzyczynwskazanychwust. 9 jestdokonywanawtrybieokre�lonymwRegulaminiekarty.
11. Szczegó³owezasadykorzystania zkartyokre�laRegulaminkarty.

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

200,00 z³

15 szt.

50,00 z³

5 szt.

Pos³ugiwanie siê kart¹
§ 18

1. Kart¹mo¿epos³ugiwaæ siêwy³¹cznieU¿ytkowniktej karty,wokresie jejwa¿no�ci,wskazanymnakarcie iwy³¹czniedocelówniezwi¹zanychzdzia³alno�ci¹gospodarcz¹.
2. U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do pos³ugiwania siê kart¹ zgodnie z postanowieniami Umowy w tym Regulaminu karty, i do zachowania odpowiednich �rodków

dotycz¹cychbezpiecznegoprzechowywaniakarty, któreszczegó³owookre�laRegulaminkarty.
3. U¿ytkownik karty mo¿e dokonywaæ transakcji kart¹ dowysoko�ci �rodków dostêpnych na rachunku oraz przy zachowaniu limitów transakcyjnych, o którychmowaw ust 8

niniejszegoparagrafu.
4. Przy u¿yciu kartymo¿na dokonywaæ nastêpuj¹cych transakcji p³atniczych: transakcji bezgotówkowych (p³atno�ci), transakcji gotówkowych (wyp³at gotówki) lub korzystaæ

z innychus³ugdostêpnychdlakart,wkraju i zagranic¹.
5. Bank realizujedyspozycjedotycz¹ce transakcjiwoparciu onumerkarty, który stanowiunikatowy identyfikator tej karty.U¿ycie karty przy transakcji oraz jej autoryzacjaprzez

U¿ytkownika karty zgodnie z ust 6 niniejszego paragrafu jest wystarczaj¹ce do z³o¿enia zlecenia wykonania transakcji. Zlecenie takie odbywa siê za po�rednictwem punktu
honoruj¹cegokartê,Bankotrzymuje jedo rozliczeniawterminiewskazanymw§19ust. 2Umowy.

6. Transakcjêuwa¿a siê zaautoryzowan¹przezU¿ytkownikakarty, je¿eliU¿ytkownikkartywyrazi³ zgodênawykonanie transakcji poprzez:
1) wprowadzenie poufnego numeru identyfikacyjnego otrzymanego do karty (PIN) lub z³o¿enie podpisu na dowodzie dokonania transakcji - w przypadku transakcji

dokonywanejwurz¹dzeniuakceptuj¹cymkarty (tzw.POS),
2) wprowadzeniePIN-wprzypadkuu¿yciakartywbankomacie,
3) zbli¿enie kartydoczytnikakartywPOS-wprzypadkutzw. transakcji zbli¿eniowej,
4) u¿yciekarty wprzypadkuwp³aty �rodkówna rachunekzwykorzystaniemwp³atomatu,
5) podanie numeru karty, daty wa¿no�ci oraz innych wymaganych informacji w przypadku transakcji na odleg³o�æ, o ile taka funkcjonalno�æ zosta³a udostêpniona

U¿ytkownikowikarty.
7. Odmomentudokonaniaautoryzacji transakcjiprzezU¿ytkownikakartyniemo¿nawycofaætejautoryzacji aniodwo³aæ transakcji.
8. Wcelupodwy¿szeniabezpieczeñstwau¿ytkowaniakartyStronyustalaj¹nastêpuj¹ce limity transakcyjneograniczaj¹cekwoty lub liczbê transakcji dokonanychdan¹kart¹:

10. Przed up³ywem terminu wa¿no�ci karty Bank automatycznie wznawia kartê (wydaje now¹ kartê z tym samym numerem i now¹ dat¹ wa¿no�ci) w przypadku braku
pisemnego o�wiadczenia Posiadacza o rezygnacji ze wznowienia karty, z³o¿onego na co najmniej 2 miesi¹ce przed up³ywemwa¿no�ci dotychczasowej karty. Wznowienie
karty oznacza przed³u¿eniewa¿no�ci obowi¹zywaniaUmowydo terminuwa¿no�ci wznowionej karty. Szczegó³owe zasadywznowienia karty oraz tryb sk³adania rezygnacji
zewznowieniaokre�laRegulaminkarty.



Czy aktywowaæ us³ugi bankowo�ci elektronicznej?

Wyci¹gi z rachunków

Czy wydaæ kartê p³atnicz¹ do rachunku?
(wype³niæ tylko przy zamówieniu karty)

Saldo w UP

Debet w Pocztowym Koncie Nestor

x
x
x

Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)

Numer telefonu komórkowego do otrzymywania kodów SMS

TAK wyci¹gi na adres e-mail

TAK wyci¹gi na adres do korespondencji

TAK dokument zbiorczy przedstawiaj¹cy informacjê o transakcjach na rachunku okre�lone w ust 2. Umowy udostêpniony w placówkach Bankuw formie papierowej§7

wpisaæ adres e-mail

Pocztowy24

TELEKONTO

PocztowySMS

x
x
x

x
x

x
x

I POSIADACZ

TAK

TAK

TAK do ROR

TAK do Pocztowego Konta Oszczêdno�ciowego

x
x

NIE

NIE

x
x
x

x

Pocztowy24

TELEKONTO

PocztowySMS

II POSIADACZ

TAK x NIE

x
x

TAK do ROR

TAK do Pocztowego Konta Oszczêdno�ciowego

Posiadacz potwierdza zawarcie Umowy oraz autentyczno�æ 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 o�wiadcza, ¿e przed zawarciem niniejszej Umowy wyrazi³ zgodê, któr¹ potwierdza podpisem pod Umow¹, 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 tymwskazuj¹cym wszystkie miejsca,
w których prowadzona jest dzia³alno�æ Banku.

2. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub us³ug podmiotów
z nimwspó³pracuj¹cych.

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

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

6. Wyra¿am zgodê na przetwarzaniemoich danych osobowych okre�lonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.) przez Bank w celu zawarcia i realizacji Umowy.

5. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny zdolno�ci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
po wyga�niêciu moich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy przez Bank lub Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.

7. Posiadacz rachunku o�wiadcza, ¿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 bankowo�ci elektronicznej
Warunki, za�w przypadku wnioskowania o kartê Regulamin karty w czasie umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z ich tre�ci¹,
któr¹ akceptuje.

8. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnienie informacji, o których mowaw § 6 ust. 6, § 7 ust. 1 poczt¹ elektroniczn¹
na podany adres e-mail

9. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnianie wszelkich informacji, o którychmowa w Umowie i Regulaminachw sposób i
w formie okre�lonej dla wyci¹gów z rachunku z zastrze¿eniem § 7 ust. 12 Umowy i o ile Umowa nie stanowi inaczej.

1. Nie wnoszê sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celumarketingu bezpo�redniego w³asnych produktów
lub us³ug przez Bank.

Wyra¿ona w punktach 2-6 zgodamo¿e byæ w ka¿dym czasie odwo³ana.

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

Data

Podpis POSIADACZA I

O�wiadczenie ubezw³asnowolnionego Posiadacza lub Posiadacza bêd¹cego jego przedstawicielem ustawowym

datownik

Tre�æ o�wiadczenia

O�wiadczenie Posiadacza korzystaj¹cego z limitudebetowego

Potwierdza siê autentyczno�æ danych osobowych i podpisów

O�wiadczenia o udostêpnianiu informacji

Podpis osoby potwierdzaj¹cej dane

O�wiadczeniamarketingowe

Podpis POSIADACZA II

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

x TAK x NIE

x TAK x NIE

I POSIADACZ

Podpisy osób reprezentuj¹cychBank

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

x TAK x NIE

II POSIADACZ

07

Postanowienia w zakresie limitu debetowego
§ 21

O�wiadczenia Posiadacza
§ 22

1. PosiadaczPocztowegoKontaNestormo¿ekorzystaæ z limitudebetowegouruchamianegoprzezBanknawarunkachokre�lonychwRegulaminie rachunków.
2. Posiadacz zobowi¹zany jest ponie�æ w zwi¹zku z uruchomieniem limitu debetowego okre�lone w Taryfie op³at i prowizji op³aty, które na dzieñ podpisania Umowy s¹

nastêpuj¹ce:
1) op³atazauruchomienie limitudebetowego-0z³,
2) za sporz¹dzenie iwys³anieupomnienia/wezwaniadosp³atyzad³u¿enia -30z³.

3. Zmianaop³at, októrychmowawust.2nastêpujenazasadach iwtrybieokre�lonymw§14ust. 3-9Umowy.
4. Odsetki od zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego obliczane s¹ wg zmiennej stopy procentowej równej czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowego

NarodowegoBankuPolskiego (NBP)wskali roku.Stopakredytu lombardowegonadzieñpodpisaniaUmowyprzezBankwynosi %wstosunku rocznym.
Wysoko�æ stopyoprocentowania limitudebetowegonadzieñpodpisaniaUmowyprzezBankwynosi % w stosunku rocznym. Stopa odsetek od
zad³u¿enia ulega zmianiewprzypadku zmianywysoko�ci stopy kredytu lombardowegoNBP, zdniemwej�ciaw ¿ycie Uchwa³y RadyPolityki Pieniê¿nej. O zmianiewysoko�ci
oprocentowaniaz tytu³ukorzystania z limitudebetowegoBankzawiadamiaPosiadaczazgodnie z§8ust.8Umowy.

5. W przypadku niesp³acenia przez Posiadacza zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego Posiadacz mo¿e zostaæ obci¹¿ony poza kosztami okre�lonymi w Umowie
i Taryfie op³at i prowizji, op³atami zwi¹zanymi z kosztami postêpowania o nadanie klauzuli wykonalno�ci tytu³owi egzekucyjnemu i kosztami postêpowania egzekucyjnego
zgodnie zobowi¹zuj¹cymiprzepisamiprawnymi.

6. Zmianawysoko�cioprocentowania i op³at zprzyczynwskazanychwniniejszymparagrafie jestdokonywania zgodniezpostanowieniamininiejszegoparagrafu.
7. Pozosta³ewarunkidotycz¹ce limitudebetowego,wtymwszczególno�ci kwota limitu i sposóbsp³atyokre�laRegulamin rachunków.
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x

x

x

x

x

x

x

Aktualny adres zamieszkania

O�WIADCZENIE
o odst¹pieniu odUmowyw Banku Pocztowym S.A.

POSIADACZ rachunku

nazwa umowy

numer umowy

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

Miejscowo�æ

Data

podpis POSIADACZA rachunku

Imiê

Nazwisko

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowo�æ

Miejscowo�æ

Ulica

Ulica

Nr domu

Nr domu

Nr lokalu

Nr lokalu

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

Niniejszym o�wiadczam, ¿e na podstawie art. 16 C ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno�ci za szkodêwyrz¹dzon¹

przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z pó�n. zmian.), odstêpujê od umowy zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. na odleg³o�æ.

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

Niniejszym o�wiadczam, ¿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 po�. zm.), odstêpujê od umowy

zawartej z naruszeniem art. 26 ust. 1-3 lub 4 w/w Ustawy.

Oddzia³/Placówka w

Ewentualne �rodki pozosta³e na rachunku:

wyp³acê osobi�cie w Oddziale/Placówce Banku

proszê przekazaæ na rachunek (�rodki zostan¹ pomniejszone o op³aty zgodnie z �Taryf¹ op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych�)

numer rachunku bankowego

proszê przes³aæ przekazem pocztowym na adres

1. 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

2marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno�ci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny). Umowa uwa¿ana jest wówczas za niezawart¹, a Strony

zobowi¹zane s¹ do zwrotu wzajemnych �wiadczeñ w stanie niezmienionym chyba, ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du lub obowi¹zuj¹ce przepisy prawa stanowi¹
inaczej. Zwrotwprzypadkuodst¹pienia odumowyzgodnie zniniejszympunktempowiniennast¹piæ niezw³ocznie,nie pó�niej jednakni¿wterminie czternastudni.

2. Posiadaczowi przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy o us³ugi finansowe zawartej na odleg³o�æ 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 pó�niejszy (art. 16 c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno�ci

za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny).Umowa uwa¿ana jest wówczas za niezawart¹, a Strony zobowi¹zane s¹ do zwrotu wzajemnych �wiadczeñ 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
zniniejszympunktempowiniennast¹piæwterminie 30dni:

1) oddniaodst¹pienia odumowy-wprzypadku �wiadczeñPosiadaczaalbo
2) oddniaotrzymaniao�wiadczeniaoodst¹pieniuodumowy -wprzypadku �wiadczeñBanku.

3. Posiadaczmo¿eodst¹piæ odUmowyzawartej z BankiemPocztowymS.A.na podstawie§ 2ust. 13 �Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunkówdlaosób fizycznychwBankuPocztowymS.A.�

bezpodaniaprzyczyny,sk³adaj¹cstosowneo�wiadczenienapi�miewterminie14dni od jej zawarcia.
4. 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. nr199,poz. 1175z pó�. zm.)wka¿dymczasie,nie pó�niej jednakni¿w terminie 30dni oddniaotrzymania informacji okre�lonychwart. 27,wsposób, októrymmowawart. 26ust. 1
w/wUstawy( art. 26ust.5Ustawyous³ugachp³atniczych).

5. Odst¹pienie odUmowyskutkuje rezygnacj¹zprawado korzystaniaz produktów ius³ugprowadzonychwjej ramach.
6. Wprzypadkurachunkuwspólnego prawodo odst¹pieniaprzys³uguje ka¿demuzeWspó³posiadaczy.

http://www.pocztowy.pl
mailto:informacja@pocztowy.pl

