Umowa

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

o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą
oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych
nr

z dnia

zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Bankiem Pocztowym S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
Nazwa oddziału/Placówki Banku
Adres
wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 97 290 400 zł
w całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, działającą na podstawie decyzji nr 18 Prezesa NBP z dnia 5 kwietnia 1990 r., nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl reprezentowaną przez:

I POSIADACZ

zwaną dalej „Bankiem”, a

II POSIADACZ

Nazwisko
Imiona
Rodzaj dokumentu tożsamości
Seria i nr dokumentu tożsamości
(DO dowód osobisty, PP paszport polski, PZ paszport zagraniczny, INNY wpisać jaki)
PESEL Data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL

X TAK

Rezydent

X NIE

X TAK

X NIE

Obywatelstwo
Adres zamieszkania (Posiadacz oświadcza, że dane zawarte w Umowie, w tym w zakresie adresu zamieszkania są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym).
Kod pocztowy, Miejscowość/Kraj
Ulica, Nr domu/Nr mieszkania
Dane kontaktowe (Jeżeli w ramach Umowy ma zostać udostępniona bankowość elektroniczna należy podać numer telefonu komórkowego)
Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (adres na, który będzie wysyłana korespondencja dotycząca produktów i usług w ramach niniejszej Umowy):
Kod pocztowy, Miejscowość /Kraj

Ulica, Nr domu/Nr mieszkania

zwanym/-ą/-ymi dalej „Posiadaczem”, przy czym Bank i Posiadacz są dalej łącznie zwani „Stronami”, w zakresie produktów i usług wskazanych w niniejszej Umowie lub/i na odrębnym potwierdzeniu będącym
załącznikiem do niniejszej Umowy:

X

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

Numer:
,

którego oprocentowanie w dniu założenia rachunku wynosi
Wnioskuję/my o kartę płatniczą do powyższego rachunku dla:
należy zaznaczyć tylko jedną opcję
Abonament bankomatowy

X

Pocztowe Konto Oszczędnościowe

X
X Tak (Visa)
X Tak

Waluta rachunku: złoty polski

% w skali roku

I POSIADACZ
X Tak (Master Card)
X Nie

X Nie

X
X Tak (Visa
X Tak

II POSIADACZ
X Tak (Master Card)
X Nie

X Nie

Numer:

którego oprocentowanie w dniu założenia rachunku wynosi

,

Waluta rachunku: złoty polski

% w skali roku

dla najniższego progu kwotowego i jest zgodne z obowiązującym Komunikatem, o którym mowa w Regulaminie rachunków.

X

Czy aktywować usługę bankowości elektronicznej?
należy zaznaczyć pole przy usłudze, która ma zostać udostępniona

Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)
Sposób wysłania hasła pierwszego logowania

X Pocztowy24

X

I POSIADACZ
X Telekonto

X PocztowySMS

X Pocztowy24

II POSIADACZ
X Telekonto

X PocztowySMS

(jeżeli SMS - na numer telefonu komórkowego w danych kontaktowych
jeżeli „papierowo” - na adres do korespondencji)

X SMS

X Papierowo

X SMS

X Papierowo

Metoda autoryzacji w Pocztowy24

X
X
X
X

X Certyfikat

X
X
X
X
X

X Certyfikat

(jeżeli SMS - na numer telefonu komórkowego w danych kontaktowych

Limity kwotowe transakcji płatniczych zlecanych
za pośrednictwem Pocztowy24

(należy wybrać „BRAK” lub uzupełnić kwoty limitu dziennego i jednorazowego;
kwoty wpisać w pełnych PLN, limit jednorazowy nie może być większy
niż limit dzienny)

Saldo w UP
Sposób udostępnienia wyciągów z rachunków
W przypadku braku dyspozycji w zakresie wyciągów,
Bank będzie udostępniał wyciągi z rachunków
w formie papierowej w placówkach Banku.
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kody SMS
brak
kwota limitu dziennego

PLN

kwota limitu jednorazowego

PLN

kody SMS
brak
kwota limitu dziennego

PLN

kwota limitu jednorazowego

PLN

X
X na adres e-mail
X I Posiadacza X II Posiadacza
X na adres korespondencyjny
zbiorcze
zestawienie
transakcji
wykonanych
na
rachunku
w
placówkach
Banku
w
formie
papierowej
X
X udostępniać w usłudze bankowości elektronicznej Pocztowy24
częstotliwość udostępniania wyciągów
X miesięcznie
X kwartalnie
TAK

NIE

* opłata zgodnie z taryfą operatora
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Nazwisko panieńskie matki

o następującej treści:
Postanowienia ogólne Umowy
§1
1. W ramach niniejszej Umowy, Bank może na wniosek Posiadacza z uwzględnieniem postanowień ust. 7 udostępniać na jego rzecz następujące produkty i świadczyć następujące usługi:
1) rachunki bankowe, szczegółowo określone w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym dalej „Regulaminem rachunków”,
2) karty płatnicze, na zasadach określonych w „Regulaminie wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym dalej „Regulaminem
karty”,
3) usługi bankowości elektronicznej, na zasadach określonych w „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej” zwane dalej „Warunkami”,
4) lokaty terminowe na zasadach określonych w Regulaminie rachunków,
5) limit debetowy, na zasadach określonych w Regulaminie rachunków,
6) inne produkty lub usługi na zasadach określonych w odpowiednich Regulaminach, o których mowa w ust. 2.
2. Bank zobowiązuje się prowadzić i udostępniać usługi na zasadach opisanych w Regulaminie rachunków, Regulaminie karty i Warunkach, zwanych dalej łącznie „Regulaminami” które wraz
z wyciągiem z „Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, zwanym dalej „Taryfą”, są częściami integralnymi niniejszej Umowy i wraz z
nią stanowią umowę o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
3. Regulaminy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stają się integralną częścią Umowy w momencie udostępnienia przez Bank danej usługi lub produktu na wniosek Posiadacza i po
uprzednim zapoznaniu się Posiadacza z ich treścią.
4. O ile nie określa tego Umowa, rodzaj otwieranego rachunku bankowego, jego numer, walutę, wysokość oprocentowania rachunku w dniu jego otwarcia oraz termin, na jaki dany rachunek zostaje
otwarty, określa Potwierdzenie dotyczące tego rachunku z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 5 Umowy. Potwierdzenie zawiera również parametry usług bankowości elektronicznej w tym
Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK).
5.	W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, jak i wzajemnej komunikacji, Bank udostępnia Posiadaczowi środki porozumiewania się na odległość na zasadach szczegółowo opisanych
w Regulaminach.
6. 	Zasady autoryzacji dyspozycji, identyfikacji Posiadacza oraz udostępniania i obsługi produktów i usług w ramach niniejszej Umowy określa odpowiedni dla danego produktu lub usługi
Regulamin.
7. 	Na podstawie wniosku o otwarcie rachunku, Bank udostępnia dodatkowe produkty i usługi zgodnie z obowiązującą ofertą Banku. Informacja o produktach i usługach udostępnianych w ramach
Umowy zawarta jest bezpośrednio na samej Umowie lub odpowiednio na Potwierdzeniu otwarcia rachunku.
§2
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. O zmianach niniejszej Umowy Bank informuje Posiadacza rachunku nie później, niż na 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia ich w życie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem §7 i §9.
3. Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich obowiązywanie. Zgłoszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Posiadacz ma prawo również przed datą proponowanego wejścia w życie
zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu.
4. Posiadacz może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, składając oświadczenie na piśmie zgodne ze wzorem załączonym do Umowy. Powyższe nie narusza uprawnień Posiadacza do odstąpienia od Umowy zawartej z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1-3 lub 4 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z póź. zm.) w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonych w art. 27 Ustawy o usługach płatniczych
w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy.
5. Posiadacz, który zawarł na odległość Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z poź. zm.), jeżeli jest to termin późniejszy. W przypadku umów
ubezpieczenia termin, w którym Posiadacz może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art.
39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Posiadacz nie ponosi kosztów
związanych z odstąpieniem z wyjątkiem zapłaty opłat i prowizji za usługę rzeczywiście wykonaną w przypadku, gdy rozpoczęto za zgodą Posiadacza świadczenie usług przed upływem terminów,
o których mowa w niniejszym ustępie, a Posiadacz został poinformowany o wysokości opłat i prowizji, które jest obowiązany zapłacić w takim wypadku zgodnie z Taryfą. Jeżeli Bank nie dopełni
obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3 Ustawy o prawach konsumenta, Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Bankowi.
6. Posiadacz może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Bank może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w całości lub w części dotyczącej poszczególnych produktów lub usług z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia z wyłączeniem karty płatniczej, gdzie okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, z ważnych powodów wskazanych odpowiednio w Regulaminie rachunku i Regulaminie karty, a także
w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania rachunku dla celów niezgodnych z przepisami prawa oraz w przypadku braku możliwości wykonywania przez Bank obowiązków
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub naruszenia przez Posiadacza postanowień tej ustawy.
8. Bank zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, ograniczenia dostępu do środków zgromadzonych na rachunku lub do blokady rachunku, a także do blokady kanałów elektronicznych i blokady kart w trybie natychmiastowym, w przypadku powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania rachunku
do celów przestępczych, korzystania z rachunku przez osobę nieuprawnioną, powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą
bankową osobie nieuprawnionej.
9. W przypadku, gdy w ramach Umowy zostały udostępnione usługi bankowości elektronicznej do produktów prowadzonych na podstawie odrębnej umowy, Umowa w zakresie bankowości elektronicznej nie ulega rozwiązaniu, chyba, że Strony inaczej postanowią.
10. W przypadku, gdy w ramach Umowy udostępnione zostały inne produkty i usługi, rozwiązanie Umowy skutkuje także rozwiązaniem, likwidacją, zaprzestaniem świadczenia usług i produktów,
o których mowa § 1 ust. 1 na zasadach określonych we właściwych dla tych produktów i usług Regulaminach.
11. Szczegółowe informacje związane z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych określone są w Regulaminie rachunków.
§3
1. Posiadacz oświadcza, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128), w przypadku nie wywiązywania się przez niego z zobowiązań
wynikających z Umowy poddaje się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, przy czym Bank może wystawić przeciwko niemu bankowy tytuł egzekucyjny do
kwoty 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) oraz wystąpić z wnioskiem do sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do dwóch lat od dnia rozwiązania Umowy.
2. Bank zastrzega sobie prawo do przekazania należności wymagalnej, w celu jej wyegzekwowania, podmiotowi zewnętrznemu, prowadzącemu w imieniu i na rzecz Banku czynności
windykacyjne.
§4
1. Posiadacz, który ma zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank może złożyć reklamację w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji przez Bank z uwzględnieniem postanowień
niniejszej Umowy.
2. Posiadacz rachunku może złożyć reklamację:
1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku, placówce pocztowej lub korespondencyjnie na adres którejkolwiek z tych placówek, w tym wskazanej w Umowie (adresy placówek Banku oraz placówek pocztowych znajdują się na stronie internetowej Banku),
2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu: 801 100 500 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w Banku,
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl,
4) faksem na numer telefonu 52 583 82 34,
5) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępnił taką funkcjonalność.
3. Na złożoną w sposób określony w niniejszym paragrafie reklamację, Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji uzgodnionego ze składającym
reklamację z tym zastrzeżeniem, że Bank może dostarczyć odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek składającego reklamację.
4. Złożone reklamacje, Bank rozpatruje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu przez Bank wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
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5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, Bank
w informacji przekazywanej osobie, która wystąpiła z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 5, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą składającego
reklamację.
7. Na życzenie składającego reklamację, Bank potwierdza przyjęcie reklamacji zgłoszonej w sposób określony w ust. 2 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu w trybie z nim ustalonym. Przyjmuje się,
że potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, o ile Strony nie ustalą inaczej jest wskazanie osobie składającej reklamację numeru reklamacji, który został nadany w momencie jej zarejestrowania.
8. Posiadacz po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w Banku lub nie uzyskaniu od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoją skargę, ma prawo złożyć na piśmie wniosek o rozstrzygnięcie sporu w zakresie roszczeń pieniężnych, których wartość nie przekracza 8000 zł, a wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank Umowy bezpośrednio
do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowym reguluje
Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl).
9. W przypadku wyczerpania trybu reklamacyjnego w Banku, o którym mowa powyżej i nieuwzględnienia roszczeń składającego reklamację przez Bank, a także w przypadku reklamacji rozpatrzonej pozytywnie przez Bank, gdy Bank przekroczył termin wskazany w odpowiedzi na reklamację na wykonanie czynności z niej wynikającej, nie dłuższy jednak niż 30 dni od sporządzenia
przez Bank odpowiedzi na reklamację, składającemu reklamację przysługuje prawo wystąpienia od 1 stycznia 2016 r. z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego w sposób
określony na stronie www.knf.gov .pl.
10. Posiadacz oraz inna osoba korzystająca z usług Banku ma prawo również wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Banku, jeżeli to działanie narusza przepisy prawa w formie
pisemnej na adres Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub drogą elektroniczną na formularzu, w sposób określony na stronie www.knf.gov.pl.
11. Posiadacz oraz inna osoba korzystająca z usług Banku może także zwrócić się o pomoc w zakresie skarg i reklamacji do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym według właściwości miejscowej Posiadacza.
§5
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowę zawiera się w języku polskim; w tym też języku Strony porozumiewają się w trakcie trwania stosunku umownego. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo
polskie.
3. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz jest stroną zawartej z Bankiem umowy/ów o produkty lub usługi, o których mowa w §1 ust. 1, z dniem zawarcia niniejszej Umowy, dotychczas obowiązujące/a umowy/a ulega/ją rozwiązaniu z zastrzeżeniem, iż ustanowione pełnomocnictwa i inne dyspozycje złożone przez Posiadacza w zakresie tych produktów pozostają wiążące, o ile Umowa
przewiduje obsługę takich dyspozycji i pod warunkiem, że Strony nie postanowiły inaczej.
4. Jeżeli na mocy umów, o których mowa w ust. 3, zostały udostępnione i obsługiwane produkty lub usługi, z dniem zawarcia niniejszej Umowy będą one udostępniane i obsługiwane na
warunkach określonych w niniejszej Umowie chyba, że Strony postanowiły inaczej.
5. Posiadacz może w każdym czasie żądać udostępnienia postanowień niniejszej Umowy w trakcie jej obowiązywania w postaci papierowej lub na trwałym nośniku informacji, a także za swoją
zgodą pocztą elektroniczną.
§6
1. Bank informuje, iż w związku z wykonaniem usług objętych Umową, może wystąpić potencjonalne ryzyko:
1) nieautoryzowanych transakcji na rachunku,
2) nieprawidłowej realizacji usługi z powodu błędów infrastruktury informatycznej, z której Bank korzysta przy wykonywaniu usług objętych Umową oraz z uwagi na niedostępność
techniczną udostępnionych elektronicznych kanałów komunikacji lub ich nieprawidłowego działania.
2. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, że na zasadach i w trybie określonym w § 8 i 10 Umowy oraz w Regulaminach właściwych dla poszczególnych produktów i usług objętych Umową, może
wystąpić ryzyko zmiany wysokości oprocentowania, opłat i prowizji, a także wprowadzenia nowych opłat i prowizji po spełnieniu przesłanek określonych w Umowie i tych Regulaminach.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Bank odpowiada względem Posiadacza rachunku na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminach właściwych dla poszczególnych produktów i usług.
§7
1. Strony ustalają, iż zbiorcza informacja o transakcjach płatniczych przeprowadzonych na rachunku, zmianach salda oraz o należnych Bankowi opłatach i prowizjach będzie udostępniana
Posiadaczowi na wyciągu bankowym.
2. Na wyciągu bankowym udostępniane są informacje określone szczegółowo w Regulaminie rachunku lub w innym właściwym dla danego produktu Regulaminie, o którym mowa w § 1 ust. 2
Umowy.
3. Pozostałe postanowienia dotyczące wyciągów bankowych określają odpowiednie Regulaminy.
4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego z przyczyn i na zasadach określonych w odpowiednim dla danego produktu, z którym wiąże się
niewykonane zlecenie płatnicze Regulaminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.
5. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była uzasadniona, np. w przypadku niewystarczających środków na rachunku, Bank może za powiadomienie o tej odmowie
pobierać opłaty, zgodnie z Taryfą.
6. Na zasadach określonych w odpowiednim dla danego produktu Regulaminie Bank informuje Posiadacza o niezrealizowanych operacjach niefinansowych, o których mowa w Warunkach.
Postanowienia w zakresie prowadzenia Rachunków
§8
1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku jest zmienne, ustalane w oparciu o bazową stopę procentową oraz o współczynnik określony przez Bank (marża) i zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku. Bank może uzależnić wysokość oprocentowania od kwoty środków zgromadzonych na rachunku.
2. Bazową stopą procentową jest stopa depozytowa obowiązująca na koniec każdego kwartału ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl.
3. Zmiana wysokości oprocentowania w wyniku zmiany bazowej stopy procentowej, a także na korzyść Posiadacza może zostać wprowadzona bez uprzedzenia na zasadach określonych
w Regulaminie rachunku z uwzględnieniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwyższenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w ramach promocji.
5. Jeżeli zmiana wysokości oprocentowania spowodowana zostanie zmianą marży, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Bank informuje o zmianie wysokości stóp procentowych nie
później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie poprzez dostarczenie tych informacji na wyciągu z rachunku. Odpowiednie zastosowanie ma §2 ust. 3 Umowy.
§9
1. W przypadku zawarcia Umowy rachunku wspólnego, w którym jeden z Posiadaczy jest osobą małoletnią (od 13 roku życia) lub osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, przedstawiciel ustawowy lub kurator tej osoby oświadcza, że wyraża zgodę, aby osoba ta dysponowała całością środków zgromadzonych na rachunku.
2. Kursy walutowe obowiązujące w Banku są referencyjnymi kursami walutowymi w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
3. Wpłaty i wypłaty w walutach obcych możliwe są w placówkach Banku, które prowadzą taką obsługę. Wykaz tych placówek Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie rachunku Bank ma prawo do zmiany referencyjnych kursów walutowych ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego zawiadomienia Posiadacza. Ryzyko zmiany wysokości kursów referencyjnych ponosi Posiadacz rachunku.
5. Kursy negocjowane stosowane dla transakcji indywidualnie negocjowanych są każdorazowo podawane Posiadaczowi przed zawarciem transakcji indywidualnie negocjowanej.
6. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie odpowiednim dla danego instrumentu płatniczego.
7. Bank zastrzega prawo blokowania instrumentu płatniczego na zasadach określonych w Regulaminach, o których mowa w §1 ust. 1 właściwym dla danego instrumentu płatniczego,
a w przypadku braku takich zapisów w Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 1 z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem instrumentu płatniczego, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez
Posiadacza zdolności kredytowej wymaganej dla danego instrumentu płatniczego, gdy korzystanie z instrumentu płatniczego jest związane z korzystaniem przez Posiadacza z udzielonego
mu kredytu. Bank poinformuje Posiadacza w formie określonej dla wysyłki wyciągów o zablokowaniu instrumentu płatniczego przed jego zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu instrumentu płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub
zabronione z mocy odrębnych przepisów. Bank odblokuje instrument płatniczy albo zastąpi go nowym, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymywania blokady.
8. W Regulaminach, o których mowa w ust. 7 zawarta jest także informacja o zasadach zwrotu kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.

03

Wypełnić pismem drukowanym- kolorem czarnym lub niebieskim –znakiem X zaznaczyć właściwe pole

Postanowienia w zakresie opłat i prowizji
§ 10
1. Wysokość opłat i prowizji należnych Bankowi w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy określa Taryfa, o której mowa w §1 ust. 2 Umowy. Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w dniu dokonania danej czynności. Bank jest uprawniony do zmiany Taryfy z przyczyn wskazanych w Regulaminie rachunków. Odpowiednie zastosowanie ma §2 ust. 2
i 3 Umowy.
2. W przypadku, gdy Bank pobiera należne opłaty i prowizje z kwoty transakcji płatniczej, której Posiadacz jest odbiorcą, informacja o wysokości pełnej kwoty transakcji płatniczej oraz pobranych opłatach i prowizjach jest udostępniana przy tej konkretnej transakcji płatniczej w sposób określony dla wyciągów bankowych.
3. Rodzaj oraz wysokość opłat i prowizji za czynności związane z realizacją Umowy Bank ustala biorąc pod uwagę czynniki określone w Regulaminie rachunków.
4. Niezależnie od warunków zmiany opłat i prowizji określonych w Regulaminie rachunków, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego obniżania stawek opłat i prowizji w ramach promocji.
5. Nowa stawka obowiązuje w terminie wskazanym w zawiadomieniu wysłanym do Posiadacza rachunku, jednak nie później, niż na 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, Bank wysyła w sposób określony dla wysyłki wyciągów wraz z najbliższym wyciągiem lub w odrębnej korespondencji. Ponadto, informacja o zmianie opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku i w placówkach pocztowych.
7. Przy korzystaniu przez Posiadacza ze środków porozumiewania się na odległość w tym za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku odpowiednio ponosi we własnym zakresie koszt:
1) dostępu do Internetu,
2) transmisji danych,
3) korzystania z usług telekomunikacyjnych,
według stawek właściwych dla operatora, z którego usług korzysta.
Postanowienia w zakresie Usług bankowości elektronicznej
§11
1. Na podstawie niniejszej Umowy, na wniosek Posiadacza złożony wraz z zawarciem Umowy lub w terminie późniejszym, Bank zobowiązuje się do udostępnienia produktów i usług bankowości elektronicznej określonych szczegółowo w Warunkach, a także do zapewnienia dostępu za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki www obsługującej protokół HTTPS lub telefonu
komórkowego, do środków pieniężnych na rachunkach udostępnianych przez Bank Posiadaczowi identyfikowanych numerami Klienta.
2. Informacja o pełnej funkcjonalności usług bankowości elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Banku. O zmianach funkcjonalności Bank informuje niezwłocznie, za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej oraz na stronie internetowej Banku.
3. Strony wspólnie uzgadniają, iż za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na zasadach określonych w Warunkach mogą składać nawzajem oświadczenia woli w postaci elektronicznej
związane z dokonywaniem czynności bankowych oraz z zawieraniem umów o usługi i produkty oferowane przez Bank, ich wykonywaniem, zmianą,rozwiązaniem i odstąpieniem od nich,
o ile Bank udostępnił Posiadaczowi taką funkcjonalność.
4. Strony uzgadniają, iż oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 spełnia wymogi formy pisemnej, o ile taka forma dopuszczalna jest dla tych czynności przez przepisy prawa.
5. W przypadku otwarcia rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Bank udostępnia informację o numerze rachunku, jego oprocentowaniu oraz walucie, w której jest prowadzony bezpośrednio w tym kanale w którym nastąpiło jego otwarcie.
§12
1. Zasady autoryzacji dyspozycji i identyfikacji Posiadacza w bankowości elektronicznej określają Warunki oraz Regulamin rachunku.
2. Na postawie art. 12a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873 z póź. zm.) Bank może wymieniać z innymi wydawcami instrumentów płatniczych
informacje o Posiadaczach, z którymi umowa o wydanie instrumentu płatniczego została rozwiązana z powodu jej nienależytego wykonania przez Posiadacza.
Postanowienia w zakresie kart płatniczych
§13
1. W ramach Umowy, do rachunku bankowego, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, na podstawie wniosku złożonego przez Posiadacza, Bank wydaje karty płatnicze, zwane dalej kartami,
na zasadach określonych w Umowie w tym w Regulaminie karty, a w zakresie tam nieuregulowanym - w Regulaminie rachunków.
2. Umowa o kartę jest zawarta na czas oznaczony do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie, jako termin ważności karty, chyba że Bank skorzysta z prawa do odmowy wydania karty.
W przypadku odmowy, Umowę w zakresie tej karty uważa się za niezawartą. Warunki przedłużenia Umowy w zakresie postanowień dotyczących karty, określa Regulamin karty.
3. W celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowania karty Strony ustalają zastosowanie limitów transakcyjnych ograniczających kwotę lub liczbę transakcji dokonanych daną kartą o wartości
limitów i na zasadach określonych w Regulaminie karty.
§14
1. Posiadacz upoważnia Bank do obciążania rachunku, do którego została wydana karta, kwotami transakcji dokonanych przy użyciu tej karty oraz kwotami należnych opłat i prowizji, bez odrębnej dyspozycji i zobowiązuje się do utrzymania na tym rachunku, salda dostępnego w wysokości niezbędnej do rozliczenia dokonanych transakcji oraz należnych Bankowi opłat i prowizji
z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
2. Bank zobowiązuje się do rozliczania transakcji dokonanych kartą na zasadach określonych w Regulaminie karty.
3. Wszystkie transakcje dokonane kartami (w walucie rachunku jak i w innych walutach) rozliczane są przez Bank w walucie rachunku, przy czym przeliczenie na walutę rachunku następuje za
pośrednictwem waluty rozliczeniowej i zgodnie z trybem określonym w Regulaminie karty.
4. Bank udostępnia informację o kursie referencyjnym zastosowanym do przeliczenia transakcji w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie karty.
5. Rozliczenie transakcji płatniczej zrealizowanej w trybie offline może spowodować przekroczenie salda rachunku. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu rachunku w zakresie przekroczenia stanu wolnych środków na rachunku.
§ 15
1. Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy o kartę zgodnie z §2 ust. 4 niniejszej Umowy, jak również w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej karty, jeżeli nie dokonano żadnej transakcji
przy użyciu tej karty.
2. Rozwiązanie Umowy w zakresie karty następuje na zasadach opisanych w §2 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy.
3. Bank ma prawo udostępnić dane osobowe Posiadacza i Użytkownika karty innym podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te
podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, innym wydawcom instrumentów płatniczych oraz stosownym instytucjom w celu zapobiegania oszustwom
i innym przestępstwom związanym z używaniem instrumentu płatniczego, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873 z póź. zm.)
oraz ubezpieczycielom w celu wywiązania się z umów ubezpieczeniowych.
Postanowienia w zakresie limitu debetowego
§ 16
1. Posiadacz rachunku ROR może korzystać z limitu debetowego uruchamianego przez Bank na warunkach określonych w Regulaminie rachunków.
2. Posiadacz zobowiązany jest ponieść w związku z uruchomieniem limitu debetowego określone w Taryfie opłaty, które na dzień podpisania Umowy są następujące:
1) opłata za uruchomienie limitu debetowego - 0 zł,
2) pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia - opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca:
przygotowanie pisma i jego wydruk , koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego nie więcej niż 18 zł bez względu na liczbę
adresatów, do których jest kierowane upomnienie/wezwanie do zapłaty.
3. Zmiana opłat, o których mowa w ust. 2 następuje na zasadach i w trybie określonym w §10 Umowy.
4. Odsetki od zadłużenia z tytułu korzystania z limitu debetowego obliczane są wg zmiennej stopy procentowej równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego (NBP) w skali roku. Stopa kredytu lombardowego na dzień podpisania Umowy przez Bank wynosi
% w stosunku rocznym. Wysokość stopy oprocentowania
limitu debetowego na dzień podpisania Umowy przez Bank wynosi
% w stosunku rocznym. Stopa odsetek od zadłużenia ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej. O zmianie wysokości oprocentowania z tytułu korzystania z limitu debetowego Bank
zawiadamia Posiadacza niezwłocznie na najbliższym wyciągu z rachunku wygenerowanym po takiej zmianie.
5. W przypadku niespłacenia przez Posiadacza zadłużenia z tytułu korzystania z limitu debetowego Posiadacz może zostać obciążony poza kosztami określonymi w Umowie i Taryfie, opłatami
związanymi z kosztami postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i kosztami postępowania egzekucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
6. Pozostałe warunki dotyczące limitu debetowego, w tym w szczególności kwota limitu i sposób spłaty określa Regulamin rachunków.
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Oświadczenia Posiadacza
§ 17

I POSIADACZ

Treść oświadczenia

II POSIADACZ

Oświadczenia marketingowe Banku Pocztowego S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług podmiotów z nim współpracujących.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
po ustaniu celu ich zebrania.
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie
lub automatycznego urządzenia wywołującego.
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Oświadczenia marketingowe Podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.
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Wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank moich, podanych w treści niniejszego formularza danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz w zależności od zakresu udzielonych zgód:
numeru/ów telefonu (oświadczenie z pkt 1), adresu korespondencyjnego (oświadczenie z pkt 2), numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej (oświadczenie z pkt 3), każdemu z następujących
podmiotów: (i) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, (ii) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50A, (iii) Pocztowe
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50A, (iv) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 oraz na ich
przetwarzanie przez te podmioty w celu:
1) telefonicznego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów,

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

2) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

3) przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Powyższa zgoda (zgody) obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.
Jestem świadomy/a że:
– po wyrażeniu przeze mnie ww. zgody (zgód) administratorem danych zostanie każdy z ww. podmiotów, któremu zostaną one przekazane,
– wyrażenie ww. zgody (zgód) jest dobrowolne, a ich odwołanie może nastąpić w każdym czasie,
– przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub pisemnego żądania zaprzestania
ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) lub 8) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oświadczenie Posiadacza korzystającego z limitu debetowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu
moich zobowiązań wynikających z Umowy przez Bank lub Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

X TAK X NIE
X NIE DOTYCZY

X TAK X NIE
X NIE DOTYCZY

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity D. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam Bank
do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
moich zobowiązań.
Oświadczenie ubezwłasnowolnionego Posiadacza lub Posiadacza będącego jego przedstawicielem ustawowym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) przez Bank w celu zawarcia i realizacji Umowy.

X TAK X NIE
X NIE DOTYCZY

X TAK X NIE
X NIE DOTYCZY

Posiadacz rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, obowiązujący Regulamin rachunków, wyciąg z Taryfy opłat
i prowizji, a w przypadku udostępnienia wraz z zawarciem Umowy usług bankowości elektronicznej Warunki, zaś w przypadku wnioskowania o kartę
Regulamin karty a w przypadku wnioskowania o Pocztowe Konto Oszczędnościowe Komunikat w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią,
którą akceptuje.

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Niniejszym składam wniosek o udostępnienie informacji, o których mowa w §5 ust. 5, §7 ust. 1 pocztą elektroniczną na podany adres e-mail

X TAK

X NIE

X TAK

X NIE

Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Oświadczenia o udostępnianiu informacji

Niniejszym składam wniosek o udostępnianie wszelkich informacji, o których mowa w Umowie i Regulaminach w sposób i w formie określonej dla wyciągów z rachunku
o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.
Upoważniam Bank do przesyłania informacji objętych tajemnicą bankową na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.
Posiadacz potwierdza zawarcie Umowy oraz autentyczność podanych informacji składając poniżej swój podpis. Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe wskazane uprzednio Bankowi w ramach umów zawartych przed dniem zawarcia niniejszej
Umowy są inne, niż podane powyżej Posiadacz upoważnia Bank do zmiany dotychczasowych danych osobowych i kontaktowych na dane podane w niniejszej Umowie.
Zamieszczony na Umowie podpis stanowi wzór podpisu umieszczanego na dokumentach związanych z korzystaniem z produktów lub usług zawieranych w ramach niniejszej Umowy. Posiadacz rachunku oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy
wyraził zgodę, którą potwierdza podpisem pod Umową, na udostępnienie za pośrednictwem strony www.pocztowy.pl „Wykazu adresów Oddziałów i placówek Banku oraz agentów Banku” mających znaczenie do celów porozumiewania się z Bankiem
w tym wskazującym wszystkie miejsca, w których prowadzona jest działalność Banku.

Podpis POSIADACZA I

Podpis POSIADACZA II
Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów

Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

Podpis osoby potwierdzającej dane

Podpisy osób reprezentujących Bank

Data
datownik
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WZÓR
FORMULARZA
WZÓR FORMULARZA
ODST¥PIENIA OD
OD UMOWY
UMOWY
ODSTĄPIENIA

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

formularz
nale¿y wype³niæ
formularz ten
ten należy
wypełnić ii odes³aæ
odesłać tylko
tylko w
w przypadku
przypadku chêci
chęci odst¹pienia
odstąpienia od
od umowy
umowy

Adresat:
Adresat:
Bank
Bank Pocztowy
Pocztowy Spółka
Spó³ka Akcyjna
Akcyjna
ul.
ul. Jagiellońska
Jagielloñska 17
17
85-959
85-959 Bydgoszcz
Bydgoszcz
adres
adres e-mail:
e-mail: informacja@pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
fax:
fax:

Nadawca
Nadawca
Imię
Imiê
Nazwisko
Nazwisko
PESEL
PESEL

R
R
Ó
Ó
Z
Z
W
W

„Regulaminu otwierania
otwierania ii prowadzenia
prowadzenia rachunków
rachunkówdla
dlaosób
osóbfizycznych
fizycznychwwBanku
BankuPocztowym
PocztowymS.A.”
S.A.”
Niniejszym oœwiadczam,
oświadczam, ¿e
że na
na podstawie
podstawie §§ 22 ust.
ust. 14
14 „Regulaminu
x Niniejszym
X
odstêpujê
BankuPocztowego
PocztowegoS.A.
S.A.lub
lubPlacówce
PlacówcePoczty
PocztyPolskiej
PolskiejS.A.
S.A.
odstępuję od
od umowy
umowy zawartej
zawartej w
w Placówce/Oddziale
Placówce/Oddziale Banku

(Dz. U.
U. zz 2014
2014 r.r. poz.
poz. 827),
827),
Niniejszym oœwiadczam,
oświadczam, ¿e
że na
na podstawie
podstawie art.
art. 27
27 ustawy
ustawy zz dnia
dnia 30
30 maja
maja 2014
2014 roku
roku oo prawach
prawach konsumenta
konsumenta (Dz.
x Niniejszym
X
odstêpujê
Banku Pocztowego
PocztowegoS.A.
S.A.lub
lubPlacówką
Placówk¹Poczty
PocztyPolskiej
PolskiejS.A.
S.A.
odstępuję od
od umowy
umowy zawartej
zawartej poza
poza Placówk¹/Oddzia³em
Placówką/Oddziałem Banku

konsumenta (Dz.
(Dz. U.
U. zz 2014
2014 r.r. poz.
poz. 827)
827)
Niniejszym oœwiadczam,
oświadczam, ¿e
że na
na podstawie
podstawie art.
art. 40
40 ust.
ust. 11 ustawy
ustawy zz dnia
dnia 30
30 maja
maja 2014
2014 roku
roku oo prawach
prawach konsumenta
x Niniejszym
X
odstêpujê
odstępuję od
od umowy
umowy zawartej
zawartej zz Bankiem
Bankiem Pocztowym
Pocztowym S.A.
S.A. na
na odleg³oœæ.
odległość.

Nazwa
Nazwa umowy
umowy
Numer
Numer umowy
umowy
zawarta
zawarta ww dniu
dniu

Imie
Imię ii Nazwisko
Nazwisko POSIADACZA
POSIADACZArachunku
rachunku
Imiê
Imię
Nazwisko
Nazwisko

Adres
Adres POSIADACZA
POSIADACZA rachunku:
rachunku:
Kod
pocztowy
Kod pocztowy
Ulica
Ulica
Miejscowoœæ
Miejscowość

Nr
Nr domu/Nr
domu/Nr mieszkania
mieszkania

Ewentualne œrodki pozosta³e na rachunku oraz œrodki z pozosta³ych rachunków w ramach umowy:

x

wyp³acê osobiœcie w Oddziale/Placówce Banku

x

proszê przes³aæ przekazem pocztowym na adres*

x

proszê przekazaæ na rachunek*

(numer rachunku bankowego)

Kod pocztowy
Ulica

Miejscowoœæ

Nr domu/Nr mieszkania

*Œrodki zostan¹ pomniejszone o op³aty zgodnie z „Taryf¹ op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”.

Miejscowoœæ
Data

Podpis POSIADACZA rachunku sk³adaj¹cego oœwiadczenie

INFORMACJE
ODST¥PIENIA OD
OD UMOWY
UMOWY
INFORMACJE DOTYCZ¥CE
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
KORZYSTANIA ZZ PRAWA
PRAWA ODSTĄPIENIA
1. Posiadacz
Posiadacz rachunku,
rachunku, który
który zawarł
zawar³ umowę
umowê na
na odległość
odleg³oœæ lub
lub poza
poza placówką
placówk¹ Banku/
Banku/ Poczty
Poczty Polskiej,
Polskiej,może
mo¿ewwterminie
terminie14
14dni
dniodstąpić
odst¹piæod
odniej
niejbez
bezpodawania
podawaniaprzyczyny
przyczynyiibez
bezponoszenia
ponoszeniakosztów
kosztówzztego
tegotytułu.
tytu³u.
1.
2.
2. Bieg
Biegterminu
terminudo
doodst¹pienia
odstąpieniaod
odumowy
umowyrozpoczyna
rozpoczynasiê
sięod
oddnia
dniazawarcia
zawarcia umowy.
umowy.
3.
umowy lub
lub od
od dnia
dnia potwierdzenia
potwierdzenia
3. Posiadacz
Posiadaczrachunku,
rachunku, który
któryzawar³
zawarł na
na odleg³oœæ
odległość umowê,
umowę, mo¿e
może od
od niej
niej odst¹piæ
odstąpić bez
bez podania
podania przyczyn,
przyczyn, sk³adaj¹c
składając oœwiadczenie
oświadczenie na
na piœmie,
piśmie, w
w terminie
terminie 14
14 dni
dni od
od dnia
dnia zawarcia
zawarcia umowy
informacji, oo którym
którym mowa
mowa w
w art.
art. 39
39 ust.
ust. 33 ustawy
ustawy zz dnia
dnia 30
30 maja
maja 2014
2014 roku
roku oo prawach
prawach konsumenta
konsumenta (Dz.
(Dz. U.
U.zz2014
2014r.r.poz.
poz.827),
827),jeżeli
je¿elijest
jesttototermin
terminpóźniejszy.
póŸniejszy.
informacji,
4.
je¿eli przed
przed jego
jego upływem
up³ywem oświadczenie
oœwiadczenie zostało
zosta³o wysłane.
wys³ane.
4. Termin
Termin uwa¿a
uważa siê
się za
za zachowany,
zachowany, jeżeli
5.
5. W
W przypadku
przypadkuumów
umówubezpieczenia
ubezpieczenia termin,
termin, ww którym
którym konsument
konsument mo¿e
może odst¹piæ
odstąpić od
od umowy,
umowy, wynosi
wynosi 30
30 dni
dni od
od dnia
dnia poinformowania
poinformowania go
go oo zawarciu
zawarciu umowy
umowy lub
lub od
od dnia
dnia potwierdzenia
potwierdzenia informacji,
informacji, oo którym
którym mowa
wmowa
art. 39
3 ustawy
z dnia 30
maja302014
konsumenta
(Dz. U. (Dz.
z 2014
poz. 827),
to jest
termin
póŸniejszy.
TerminTermin
uwa¿auważa
siê za się
zachowany,
je¿eli jeżeli
przedprzed
jego up³ywem
oœwiadczenie
w ust.
art. 39
ust. 3 ustawy
z dnia
majaroku
2014o prawach
roku o prawach
konsumenta
U. zr.2014
r. poz.je¿eli
827),jest
jeżeli
to termin
późniejszy.
za zachowany,
jego upływem
zosta³o
wys³ane.
oświadczenie
zostało wysłane.
6.
To, co
costrony
stronyświadczyły,
œwiadczy³y,ulega
ulegazwrotowi
zwrotowiwwstanie
stanieniezmienionym,
niezmienionym,
6. W
W przypadku
przypadkuodst¹pienia
odstąpieniaod
odumowy,
umowy, umowa
umowa jest
jest uwa¿ana
uważana za
za niezawart¹,
niezawartą, aa Posiadacz
Posiadacz rachunku
rachunku jest
jest zwolniony
zwolniony zz wszelkich
wszelkich zobowi¹zañ.
zobowiązań. To,
chyba
chyba¿eżezmiana
zmianaby³a
byłakonieczna
koniecznawwgranicach
granicachzwyk³ego
zwykłegozarz¹du,
zarządu,wwterminie
terminie30
30dni:
dni:
1)1)od
rachunku albo
albo
ododst¹pienia
odstąpieniaod
odumowy
umowy w
w przypadku
przypadku œwiadczeñ
świadczeń Posiadacza
Posiadacza rachunku
2)2)od
odotrzymania
otrzymaniaoœwiadczenia
oświadczeniaooodst¹pieniu
odstąpieniuod
odumowy
umowy w
w przypadku
przypadku œwiadczeñ
świadczeń Banku.
Banku.
7.W
7. W przypadku
przypadkurozpoczêtego
rozpoczętego za
za zgod¹
zgodą Posiadacza
Posiadacza rachunku
rachunku œwiadczenia
świadczenia us³ug
usług przed
przed up³ywem
upływem 14
14 dni
dni od
od dnia
dnia zawarcia
zawarcia umowy
umowy lub
lub od
od dnia
dnia potwierdzenia
potwierdzenia informacji,
informacji, oo których
których mowa
mowa w
w art.
art. 39
39 ustawy
ustawy z dnia
z30dnia
30
maja
2014
roku
o
prawach
konsumenta
(Dz.
U.
z
2014
r.
poz.
827)
je¿eli
jest to późniejszy,
termin póŸniejszy,
Bankżądać
mo¿ezapłaty
¿¹daæ zap³aty
lub wynagrodzenia
zarzeczywiście
us³ugê rzeczywiœcie
wykonan¹.
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) jeżeli jest to termin
Bank może
ceny lubceny
wynagrodzenia
za usługę
wykonaną.
8.Je¿eli Bank nie dope³ni obowi¹zków okreœlonych w art. 39 ust. 1-3, Posiadacz rachunku ma prawo odst¹piæ od umowy w ka¿dym czasie bez koniecznoœci ponoszenia kosztów nale¿nych Bankowi.
8. Jeżeli Bank nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3, Posiadacz rachunku ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Bankowi.
9.Posiadacz mo¿e równie¿ odst¹piæ od Umowy zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. na podstawie § 2 ust. 14 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”
9. bez
Posiadacz
równieżsk³adaj¹c
odstąpićstosowne
od Umowyoœwiadczenie
zawartej z Bankiem
Pocztowym
§ 2 ust. 14 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”
podaniamoże
przyczyny,
na piœmie
w terminieS.A.
14 na
dnipodstawie
od jej zawarcia.
bez podania
przyczyny,
składającuprawnieñ
stosownePosiadacza
oświadczenie
na piśmie wod
terminie
dni od jejzz naruszeniem
zawarcia. przepisów
10. Punkty
powy¿sze
nie
Posiadacza
do odstąpienia
odst¹pienia
od
Umowy14zawartej
zawartej
naruszeniem
przepisów art.
art. 26
26 ust.
ust. 1-3
1-3 lub
lub 44 Ustawy
Ustawy oo usługach
us³ugach płatniczych
p³atniczych zz dnia
dnia 19
19 sierpnia
sierpnia 2011
2011 r.r.
Punkty
powyższe
nie naruszaj¹
naruszają
uprawnień
do
Umowy
10. (Dz.
P(t.j.
unkty
naruszają
uprawnień
Posiadacza
doczasie,
odstąpienia
od Umowy
z30
naruszeniem
art.informacji
26 ust.
1-3
lubokreœlonych
4 Ustawy
o usługach
płatniczych
19 mowa
sierpnia
U. zpowyższe
r. nrr.,nie
199,
poz.
zzm.)
poŸ. wzm.)
w ka¿dym
nie póŸniej
jednak
ni¿
w terminie
odprzepisów
dnia otrzymania
informacji
w27,
art.w27,
w sposób
, oz dnia
którym
art.
ust.Dz.
1 U.
Dz.
U.2011
z 2014
poz.
873 1175
z poź.
każdym
czasie,
nie później
jednak
niż wzawartej
terminie
dni30oddni
dnia
otrzymania
określonych
w art.
sposób,
o którym
mowa
w art. w262011
ust.26r.1 (t.j.
zw/w
2014Ustawy
r., poz.((873
z26poź.
w każdym
czasie,p³atniczych
nie później).jednak
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonych w art. 27, w sposób , o którym mowa w art. 26 ust. 1 w/w Ustawy ( art. 26
w/w
art.
ust.
55Ustawy
oous³ugach
Ustawy
art.26
ust.zm.)
Ustawy
usługach
płatniczych
).
ust. 5 UstawyodoUmowy
usługachskutkuje
płatniczych
).
11.Odst¹pienie
rezygnacj¹
z prawa do korzystania z produktów i us³ug prowadzonych w jej ramach.
11. Odstąpienie
Umowywspólnego
skutkuje rezygnacją
prawa do korzystania
produktówzei Wspó³posiadaczy.
usług prowadzonych w jej ramach.
12.W
przypadkuod
rachunku
prawo dozodst¹pienia
przys³ugujez ka¿demu
12. W przypadku
wspólnego prawo
do odstąpienia
przysługuje
każdemuBank
ze Współposiadaczy.
13.Aby
skorzystaærachunku
z prawa odst¹pienia
od umowy,
musz¹ Pañstwo
poinformowaæ
o swojej decyzji o odst¹pieniu od umowy w drodze jednoznacznego oœwiadczenia (na przyk³ad pismo wys³ane poczt¹,
13.faksem
Aby skorzystać
z prawa
odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Bank o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
lub poczt¹
elektroniczn¹).
faksem
lub
pocztą
elektroniczną).
14.Mog¹ Pañstwo skorzystaæ z wzoru formularza odst¹pienia od umowy, jednak nie jest to obowi¹zkowe.
14. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

**opłata
op³atazgodnie
zgodniez ztaryfą
taryf¹operatora
operatora

Wype³niæ pismem
pismem drukowanymdrukowanym -kolorem
koloremczarnym
czarnymlub
lubniebieskim
niebieskim –znakiem
- znakiem XX zaznaczyæ
Wypełnić
zaznaczyć w³aœciwe
właściwe pole
pole

Niniejszym oœwiadczam,
zz dnia
19
sierpnia
2011
r.r. (t.j.
(Dz.
U. zU.
2011
nrr.,199,
poŸ. zm.),
zm.),
napodstawie
podstawieart.
art.26
ust.55 5Ustawy
Ustawyoo us³ugach
o usługachp³atniczych
płatniczych
z dnia
sierpnia
2011
r. (t.j.
Dz.
zr. 2014
r., poz.
poz.
poź.
oświadczam, ¿e
że na
na
podstawie
art.
2626ust.
ust.
Ustawy
usługach
płatniczych
dnia
19 19
sierpnia
2011
Dz.
z U.
2014
poz.
873 1175
z873
poź.zzzm.),
x Niniejszym
X
odstêpujê od
od umowy
umowy zawartej
art. 26
26 ust.
ust. 1-3
1-3 lub
lub 44 w/w
w/w Ustawy.
Ustawy.
odstępuję
zawartej zz naruszeniem
naruszeniem art.

