Umowa

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

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

nr

z dnia

zwana dalej „Umow¹”, pomiêdzy: Bankiem Pocztowym S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz
Nazwa Oddzia³u/Placówki Banku
Adres
wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zak³adowym 97 290 400 z³
w ca³oœci op³aconym, numer NIP 554-03-14-271, dzia³aj¹c¹ na podstawie decyzji nr 18 Prezesa NBP z dnia 5 kwietnia 1990 r., nadzorowan¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego,
kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl reprezentowan¹ przez:

I POSIADACZ

zwan¹ dalej „Bankiem”, a

II POSIADACZ

Nazwisko
Imiona
Rodzaj dokumentu to¿samoœci
Seria i nr dokumentu to¿samoœci
(DO dowód osobisty, PP paszport polski, PZ paszport zagraniczny, INNY wpisaæ jaki)

PESEL Data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL

x

Rezydent
Obywatelstwo

x

TAK

x

NIE

x

TAK

NIE

Adres zamieszkania (Posiadacz oœwiadcza, ¿e dane zawarte w Umowie, w tym w zakresie adresu zamieszkania s¹ autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym).
Kod pocztowy, Miejscowoœæ
Ulica, Nr domu/Nr mieszkania
Dane kontaktowe (Je¿eli w ramach Umowy ma zostaæ udostêpniona bankowoœæ elektroniczna nale¿y podaæ numer telefonu komórkowego)
Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (adres na, który bêdzie wysy³ana korespondencja dotycz¹ca produktów i us³ug w ramach niniejszej Umowy):
Kod pocztowy, Miejscowoœæ

Ulica, Nr domu/Nr mieszkania

zwanym/-¹/-ymi dalej „Posiadaczem”, przy czym Bank i Posiadacz s¹ dalej ³¹cznie zwani „Stronami”, w zakresie produktów i us³ug wskazanych w niniejszej Umowie lub/i na odrêbnym potwierdzeniu bêd¹cym za³¹cznikiem do niniejszej Umowy:”:

x

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

Numer:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi
Wnioskujê/my o kartê p³atnicz¹ do powy¿szego rachunku dla:
nale¿y zaznaczyæ tylko jedn¹ opcjê
Abonament bankomatowy

x

Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe

x
x

x

,

I POSIADACZ

x

Tak(Visa)

Waluta rachunku: z³oty polski

% w skali roku

Tak(MasterCard)

x

Tak

Nie

x

Nie

x
x

x

II POSIADACZ

x

Tak(Visa)

x

Tak(MasterCard)

x

Tak

Nie

Nie

Numer:

którego oprocentowanie w dniu za³o¿enia rachunku wynosi

% w skali roku

,

Waluta rachunku: z³oty polski

dla najni¿szego progu kwotowego i jest zgodne z obowi¹zuj¹cym Komunikatem, o którym mowa w Regulaminie rachunków.
Czy aktywowaæ us³ugê bankowoœci elektronicznej?
nale¿y zaznaczyæ pole przy us³udze, która ma zostaæ udostêpniona

I POSIADACZ

x

Pocztowy24

Sposób wys³ania has³a pierwszego logowania

x

SMS

x

Metoda autoryzacji w Pocztowy24

x

kody SMS

x

Limity kwotowe transakcji p³atniczych zlecanych
za poœrednictwem Pocztowy24

x
x
x

Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)
(je¿eli SMS - na numer telefonu komórkowego w danych kontaktowych
je¿eli „papierowo” - na adres do korespondencji)

(je¿eli kody SMS - wysy³ane na telefon komórkowy w danych kontaktowych

(nale¿y wybraæ „BRAK” lub uzupe³niæ kwoty limitu dziennego i jednorazowego;
kwoty wpisaæ w pe³nych PLN, limit jednorazowy nie mo¿e byæ wiêkszy
ni¿ limit dzienny)

Saldo w UP
Sposób udostêpnienia wyci¹gów z rachunków
W przypadku braku dyspozycji w zakresie wyci¹gów,
Bank bêdzie udostêpnia³ wyci¹gi z rachunków
w formie papierowej w placówkach Banku.
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x
x
x

x

Telekonto

x

x

Pocztowy24

papierowo

x

SMS

x

papierowo

Certyfikat

x

kody SMS

x

Certyfikat

PocztowySMS

kwota limitu dziennego

PLN

kwota limitu jednorazowego

PLN

x
x
x

Tak

x

brak

na adres e-mail

x

II POSIADACZ

I Posiadacza

x
x

II Posiadacza

x

Telekonto

PocztowySMS

brak
kwota limitu dziennego

PLN

kwota limitu jednorazowego

PLN

Nie

x

na adres do korespondencji

zbiorcze zestawienie transakcji wykonanych na rachunku w placówkach Banku w formie papierowej
udostêpniaæ w us³udze bankowoœci elektronicznej Pocztowy24

x

* op³ata zgodnie z taryf¹ operatora

Wype³niæ pismem drukowanym - kolorem czarnym lub niebieskim - znakiem X zaznaczyæ w³aœciwe pole

Nazwisko panieñskie matki

o nastêpuj¹cej treœci:
Postanowienia ogólne Umowy
§1
1. W ramach niniejszej Umowy, Bank mo¿e na wniosek Posiadacza z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 7 udostêpniaæ
na jego rzecz nastêpuj¹ce produkty i œwiadczyæ nastêpuj¹ce us³ugi:
1) rachunki bankowe, szczegó³owo okreœlone w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób
fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym dalej „Regulaminem rachunków”,
2) karty p³atnicze, na zasadach okreœlonych w „Regulaminie wydawania i u¿ywania kart p³atniczych do rachunku
dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” zwanym dalej „Regulaminem karty”,
3) us³ugi bankowoœci elektronicznej, na zasadach okreœlonych w „Warunkach œwiadczenia przez Bank Pocztowy
S.A. us³ug bankowoœci elektronicznej” zwane dalej „Warunkami”,
4) lokaty terminowe na zasadach okreœlonych w Regulaminie rachunków,
5) limit debetowy, na zasadach okreœlonych w Regulaminie rachunków,
6) inne produkty lub us³ugi na zasadach okreœlonych w odpowiednich Regulaminach, o których mowa w ust. 2.
2. Bank zobowi¹zuje siê prowadziæ i udostêpniaæ us³ugi na zasadach opisanych w Regulaminie rachunków, Regulaminie
karty i Warunkach, zwanych dalej ³¹cznie „Regulaminami” które wraz z wyci¹giem z „Taryfy op³at i prowizji
bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, zwanym dalej „Taryf¹”, s¹ czêœciami
integralnymi niniejszej Umowy i wraz z ni¹ stanowi¹ umowê o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy
o us³ugach p³atniczych.
3. Regulaminy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staj¹ siê integraln¹ czêœci¹ Umowy w momencie
udostêpnienia przez Bank danej us³ugi lub produktu na wniosek Posiadacza i po uprzednim zapoznaniu siê Posiadacza
z ich treœci¹.
4. O ile nie okreœla tego Umowa, rodzaj otwieranego rachunku bankowego, jego numer, walutê, wysokoœæ
oprocentowania rachunku w dniu jego otwarcia oraz termin, na jaki dany rachunek zostaje otwarty, okreœla
Potwierdzenie dotycz¹ce tego rachunku z zastrze¿eniem postanowieñ §11 ust. 5 Umowy. Potwierdzenie zawiera
równie¿ parametry us³ug bankowoœci elektronicznej w tym Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK).”
5. W celu realizacji postanowieñ niniejszej Umowy, jak i wzajemnej komunikacji, Bank udostêpnia Posiadaczowi œrodki
porozumiewania siê na odleg³oœæ na zasadach szczegó³owo opisanych w Regulaminach.
6. Zasady autoryzacji dyspozycji, identyfikacji Posiadacza oraz udostêpniania i obs³ugi produktów i us³ug w ramach
niniejszej Umowy okreœla odpowiedni dla danego produktu lub us³ugi Regulamin.
7. Na podstawie wniosku o otwarcie rachunku, Bank udostêpnia dodatkowe produkty i us³ugi zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
ofert¹ Banku. Informacja o produktach i us³ugach udostêpnianych w ramach Umowy zawarta jest bezpoœrednio na
samej Umowie lub odpowiednio na Potwierdzeniu otwarcia rachunku.
§2
1. Umowa zosta³a zawarta na czas nieokreœlony.
2. O zmianach niniejszej Umowy Bank informuje Posiadacza rachunku nie póŸniej, ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹
dat¹ wejœcia ich w ¿ycie w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci z zastrze¿eniem §7 i §9.
3. Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich
obowi¹zywanie. Zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje wygaœniêciem Umowy z dniem
poprzedzaj¹cym dzieñ wejœcia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia op³at z tego tytu³u. Posiadacz ma
prawo równie¿ przed dat¹ proponowanego wejœcia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia op³at z tego tytu³u.
4. Posiadacz mo¿e odst¹piæ od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 5, sk³adaj¹c oœwiadczenie na piœmie zgodne ze wzorem za³¹czonym do Umowy. Powy¿sze 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. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z póŸ. zm.) w ka¿dym czasie,
nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji okreœlonych w art. 27 Ustawy o us³ugach
p³atniczych w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy.
5. Posiadacz, który zawar³ na odleg³oœæ Umowê, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c oœwiadczenie na
piœmie, 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 poŸ. zm.), je¿eli jest to termin
póŸniejszy. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym Posiadacz mo¿e odst¹piæ 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, je¿eli jest to termin póŸniejszy. Termin uwa¿a siê za zachowany, je¿eli przed jego
up³ywem oœwiadczenie zosta³o wys³ane. Posiadacz nie ponosi kosztów zwi¹zanych z odst¹pieniem z wyj¹tkiem
zap³aty op³at i prowizji za us³ugê rzeczywiœcie wykonan¹ w przypadku, gdy rozpoczêto za zgod¹ Posiadacza
œwiadczenie us³ug przed up³ywem terminów, o których mowa w niniejszym ustêpie, a Posiadacz zosta³
poinformowany o wysokoœci op³at i prowizji, które jest obowi¹zany zap³aciæ w takim wypadku zgodnie z Taryf¹. Je¿eli
Bank nie dope³ni obowi¹zków okreœlonych w art. 39 ust. 1-3 Ustawy o prawach konsumenta, Posiadacz ma prawo
odst¹piæ od Umowy w ka¿dym czasie bez koniecznoœci ponoszenia kosztów nale¿nych Bankowi.
6. Posiadacz mo¿e wypowiedzieæ Umowê w ka¿dym czasie z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia
w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
7. Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci, w ca³oœci lub w czêœci dotycz¹cej
poszczególnych produktów lub us³ug z zachowaniem dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia z wy³¹czeniem karty
p³atniczej, gdzie okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, z wa¿nych powodów wskazanych odpowiednio w Regulaminie
rachunku i Regulaminie karty, a tak¿e w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania rachunku dla celów
niezgodnych z przepisami prawa oraz w przypadku braku mo¿liwoœci wykonywania przez Bank obowi¹zków
wynikaj¹cych z ustawy o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowania terroryzmu lub naruszenia przez
Posiadacza postanowieñ tej ustawy.
8. Bank zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym,
ograniczenia dostêpu do œrodków zgromadzonych na rachunku lub do blokady rachunku, a tak¿e do blokady kana³ów
elektronicznych i blokady kart w trybie natychmiastowym, w przypadku powziêcia przez Bank uzasadnionego
podejrzenia wykorzystywania rachunku do celów przestêpczych, korzystania z rachunku przez osobê nieuprawnion¹,
powziêcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeñstwa ujawnienia informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ osobie nieuprawnionej.
9. W przypadku, gdy w ramach Umowy zosta³y udostêpnione us³ugi bankowoœci elektronicznej do produktów
prowadzonych na podstawie odrêbnej umowy, Umowa w zakresie bankowoœci elektronicznej nie ulega rozwi¹zaniu,
chyba, ¿e Strony inaczej postanowi¹.
10. W przypadku, gdy w ramach Umowy udostêpnione zosta³y inne produkty i us³ugi, rozwi¹zanie Umowy skutkuje tak¿e
rozwi¹zaniem, likwidacj¹, zaprzestaniem œwiadczenia us³ug i produktów, o których mowa § 1 ust. 1 na zasadach
okreœlonych we w³aœciwych dla tych produktów i us³ug Regulaminach.
11. Szczegó³owe informacje zwi¹zane z obowi¹zkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych
okreœlone s¹ w Regulaminie rachunków.
§3
1. Posiadacz oœwiadcza, ¿e na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 128), w przypadku nie wywi¹zywania siê przez niego z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy poddaje siê
egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytu³u egzekucyjnego, przy czym Bank mo¿e wystawiæ przeciwko
niemu bankowy tytu³ egzekucyjny do kwoty 20 000 z³ (s³ownie z³otych: dwadzieœcia tysiêcy) oraz wyst¹piæ
z wnioskiem do s¹du o nadanie temu tytu³owi klauzuli wykonalnoœci w terminie do dwóch lat od dnia rozwi¹zania
Umowy.
2. Bank zastrzega sobie prawo do przekazania nale¿noœci wymagalnej, w celu jej wyegzekwowania, podmiotowi
zewnêtrznemu, prowadz¹cemu w imieniu i na rzecz Banku czynnoœci windykacyjne.
§4
1. Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy, Strony poddaj¹ rozstrzygniêciu s¹dom powszechnym wed³ug
w³aœciwoœci miejscowej Posiadacza.
2. Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy Posiadacz mo¿e kierowaæ do S¹du Polubownego (Arbitra¿owego)
dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed
S¹dem Polubownym reguluje Regulamin S¹du Polubownego (Arbitra¿owego) przy Zwi¹zku Banków Polskich
dostêpny na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich (www.zbp.pl).
3. Informacje o innych, ni¿ okreœlone w ustêpie poprzedzaj¹cym pozas¹dowych procedurach wnoszenia skarg
i pozas¹dowych procedurach rozstrzygania sporów dostêpnych dla Posiadacza okreœla Regulamin rachunku lub inny
w³aœciwy dla danego produktu Regulamin, o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy.
§5
1. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.
2. Umowê zawiera siê w jêzyku polskim; w tym te¿ jêzyku Strony porozumiewaj¹ siê w trakcie trwania
stosunku umownego. Prawem w³aœciwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
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, dotychczas obowi¹zuj¹ce/a umowy/a ulega/j¹ rozwi¹zaniu
z zastrze¿eniem, i¿ ustanowione pe³nomocnictwa i inne dyspozycje z³o¿one przez Posiadacza w zakresie tych
produktów pozostaj¹ wi¹¿¹ce, o ile Umowa przewiduje obs³ugê takich dyspozycji i pod warunkiem, ¿e Strony nie
postanowi³y inaczej.
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4.
5.
§6
1.

2.

3.
§7
1.

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 i obs³ugiwane na warunkach okreœlonych w niniejszej Umowie
chyba, ¿e Strony postanowi³y inaczej.
Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ udostêpnienia postanowieñ niniejszej Umowy w trakcie jej obowi¹zywania
w postaci papierowej lub na trwa³ym noœniku informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹ elektroniczn¹.
Bank informuje, i¿ w zwi¹zku z wykonaniem us³ug objêtych Umow¹, mo¿e wyst¹piæ potencjonalne ryzyko:
1) nieautoryzowanych transakcji na rachunku,
2) nieprawid³owej realizacji us³ugi z powodu b³êdów infrastruktury informatycznej, z której Bank korzysta przy
wykonywaniu us³ug objêtych Umow¹ oraz z uwagi na niedostêpnoœæ techniczn¹ udostêpnionych
elektronicznych kana³ów komunikacji lub ich nieprawid³owego dzia³ania.
Posiadacz przyjmuje do wiadomoœci, ¿e na zasadach i w trybie okreœlonym w § 8 i 10 Umowy oraz w Regulaminach
w³aœciwych dla poszczególnych produktów i us³ug objêtych Umow¹, mo¿e wyst¹piæ ryzyko zmiany wysokoœci
oprocentowania, op³at i prowizji, a tak¿e wprowadzenia nowych op³at i prowizji po spe³nieniu przes³anek okreœlonych
w Umowie i tych Regulaminach.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Bank odpowiada wzglêdem Posiadacza rachunku na
zasadach i w zakresie okreœlonym w Regulaminach w³aœciwych dla poszczególnych produktów i us³ug.

Strony ustalaj¹, i¿ zbiorcza informacja o transakcjach p³atniczych przeprowadzonych na rachunku, zmianach salda
oraz o nale¿nych Bankowi op³atach i prowizjach bêdzie udostêpniana Posiadaczowi na wyci¹gu bankowym.
Na wyci¹gu bankowym udostêpniane s¹ informacje okreœlone szczegó³owo w Regulaminie rachunku lub w innym
w³aœciwym dla danego produktu Regulaminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.
3. Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce wyci¹gów bankowych okreœlaj¹ odpowiednie Regulaminy.
4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego z przyczyn i na zasadach
okreœlonych w odpowiednim dla danego produktu, z którym wi¹¿e siê niewykonane zlecenie p³atnicze Regulaminie,
o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.
5. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego by³a uzasadniona, np. w przypadku niewystarczaj¹cych
œrodków na rachunku, Bank mo¿e za powiadomienie o tej odmowie pobieraæ op³aty, zgodnie z Taryf¹.
6. Na zasadach okreœlonych 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 œrodków zgromadzonych na rachunku jest zmienne, ustalane w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹
oraz o wspó³czynnik okreœlony przez Bank (mar¿a) i zaokr¹glone do dwóch miejsc po przecinku. Bank mo¿e uzale¿niæ
wysokoœæ oprocentowania od kwoty œrodków zgromadzonych na rachunku.
2. Bazow¹ stop¹ procentow¹ jest stopa depozytowa obowi¹zuj¹ca na koniec ka¿dego kwarta³u og³aszana przez
Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl.
3. Zmiana wysokoœci oprocentowania w wyniku zmiany bazowej stopy procentowej, a tak¿e na korzyœæ Posiadacza mo¿e
zostaæ wprowadzona bez uprzedzenia na zasadach okreœlonych w Regulaminie rachunku z uwzglêdnieniem
postanowieñ ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwy¿szenia oprocentowania œrodków zgromadzonych na rachunku
w ramach promocji.
5. Je¿eli zmiana wysokoœci oprocentowania spowodowana zostanie zmian¹ mar¿y, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Bank informuje o zmianie wysokoœci stóp procentowych nie póŸniej ni¿ 2 miesi¹ce przed proponowan¹
dat¹ ich wejœcia w ¿ycie poprzez dostarczenie tych informacji na wyci¹gu z rachunku. Odpowiednie zastosowanie ma
§2 ust. 3 Umowy.
§9
1. W przypadku zawarcia Umowy rachunku wspólnego, w którym jeden z Posiadaczy jest osob¹ ma³oletni¹ (od 13 roku
¿ycia) lub osob¹ czêœciowo ubezw³asnowolnion¹, przedstawiciel ustawowy lub kurator tej osoby oœwiadcza,
¿e wyra¿a zgodê, aby osoba ta dysponowa³a ca³oœci¹ œrodków zgromadzonych na rachunku.
2. Kursy walutowe obowi¹zuj¹ce w Banku s¹ referencyjnymi kursami walutowymi w rozumieniu ustawy o us³ugach
p³atniczych.
3. Wp³aty i wyp³aty w walutach obcych mo¿liwe s¹ w placówkach Banku, które prowadz¹ tak¹ obs³ugê. Wykaz tych
placówek Banku udostêpniony jest na stronie internetowej Banku.
4. Na zasadach okreœlonych w Regulaminie rachunku Bank ma prawo do zmiany referencyjnych kursów walutowych
ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego zawiadomienia Posiadacza. Ryzyko zmiany wysokoœci kursów
referencyjnych ponosi Posiadacz rachunku.
5. Kursy negocjowane stosowane dla transakcji indywidualnie negocjowanych s¹ ka¿dorazowo podawane
Posiadaczowi przed zawarciem transakcji indywidualnie negocjowanej.
6. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje p³atnicze w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w Regulaminie
odpowiednim dla danego instrumentu p³atniczego.
7. Bank zastrzega prawo blokowania instrumentu p³atniczego na zasadach okreœlonych w Regulaminach, o których
mowa w §1 ust. 1 w³aœciwym dla danego instrumentu p³atniczego, a w przypadku braku takich zapisów
w Regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 1 z uzasadnionych przyczyn zwi¹zanych z bezpieczeñstwem instrumentu
p³atniczego, w zwi¹zku z podejrzeniem nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub umyœlnego
doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji p³atniczej lub z powodu zwiêkszenia ryzyka utraty przez Posiadacza
zdolnoœci kredytowej wymaganej dla danego instrumentu p³atniczego, gdy korzystanie z instrumentu p³atniczego
jest zwi¹zane z korzystaniem przez Posiadacza z udzielonego mu kredytu. Bank poinformuje Posiadacza w formie
okreœlonej dla wysy³ki wyci¹gów o zablokowaniu instrumentu p³atniczego przed jego zablokowaniem, a je¿eli nie jest
to mo¿liwe - niezw³ocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie
informacji o zablokowaniu instrumentu p³atniczego by³oby nieuzasadnione ze wzglêdów bezpieczeñstwa lub
zabronione z mocy odrêbnych przepisów. Bank odblokuje instrument p³atniczy albo zast¹pi go nowym, je¿eli
przestan¹ istnieæ podstawy do utrzymywania blokady.
8. W Regulaminach, o których mowa w ust. 7 zawarta jest tak¿e informacja o zasadach zwrotu kwoty zrealizowanej
transakcji p³atniczej.
Postanowienia w zakresie op³at i prowizji
§ 10
1. Wysokoœæ op³at i prowizji nale¿nych Bankowi w zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹ niniejszej Umowy okreœla Taryfa,
o której mowa w §1 ust. 2 Umowy. Bank pobiera prowizje i op³aty w wysokoœci obowi¹zuj¹cej w dniu dokonania danej
czynnoœci. 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 nale¿ne op³aty i prowizje z kwoty transakcji p³atniczej, której Posiadacz jest odbiorc¹,
informacja o wysokoœci pe³nej kwoty transakcji p³atniczej oraz pobranych op³atach i prowizjach jest udostêpniana
przy tej konkretnej transakcji p³atniczej w sposób okreœlony dla wyci¹gów bankowych.
3. Rodzaj oraz wysokoœæ op³at i prowizji za czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ Umowy Bank ustala bior¹c pod uwagê
czynniki okreœlone w Regulaminie rachunków.
4. Niezale¿nie od warunków zmiany op³at i prowizji okreœlonych w Regulaminie rachunków, Bank zastrzega sobie prawo
do czasowego obni¿ania stawek op³at i prowizji w ramach promocji.
5. Nowa stawka obowi¹zuje w terminie wskazanym w zawiadomieniu wys³anym do Posiadacza rachunku, jednak nie
póŸniej, ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ jej wejœcia w ¿ycie.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, Bank wysy³a w sposób okreœlony dla wysy³ki wyci¹gów wraz z najbli¿szym
wyci¹giem lub w odrêbnej korespondencji. Ponadto, informacja o zmianie op³at i prowizji dostêpna jest na stronie
internetowej Banku www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku i w placówkach pocztowych.
7. Przy korzystaniu przez Posiadacza ze œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ w tym za poœrednictwem us³ug
bankowoœci elektronicznej, Posiadacz rachunku odpowiednio ponosi we w³asnym zakresie koszt:
1) dostêpu do Internetu,
2) transmisji danych,
3) korzystania z us³ug telekomunikacyjnych,
wed³ug stawek w³aœciwych dla operatora, z którego us³ug korzysta.
Postanowienia w zakresie Us³ug bankowoœci elektronicznej
§ 11
1. Na podstawie niniejszej Umowy, na wniosek Posiadacza z³o¿ony wraz z zawarciem Umowy lub w terminie
póŸniejszym, Bank zobowi¹zuje siê do udostêpnienia produktów i us³ug bankowoœci elektronicznej okreœlonych
szczegó³owo w Warunkach, a tak¿e do zapewnienia dostêpu za poœrednictwem sieci Internet i przegl¹darki www
obs³uguj¹cej protokó³ HTTPS lub telefonu komórkowego, do œrodków pieniê¿nych na rachunkach udostêpnianych
przez Bank Posiadaczowi identyfikowanych numerami Klienta.
2. Informacja o pe³nej funkcjonalnoœci us³ug bankowoœci elektronicznej dostêpna jest na stronie internetowej Banku.
O zmianach funkcjonalnoœci Bank informuje niezw³ocznie, za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej oraz
na stronie internetowej Banku.
3. Strony wspólnie uzgadniaj¹, i¿ za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej, na zasadach okreœlonych w Warunkach
mog¹ sk³adaæ nawzajem oœwiadczenia woli w postaci elektronicznej zwi¹zane z dokonywaniem czynnoœci
bankowych oraz z zawieraniem umów o us³ugi i produkty oferowane przez Bank, ich wykonywaniem,
zmian¹,rozwi¹zaniem i odst¹pieniem od nich, o ile Bank udostêpni³ Posiadaczowi tak¹ funkcjonalnoœæ.
2.

4.

Strony uzgadniaj¹, i¿ oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 spe³nia wymogi formy pisemnej, o ile taka forma
dopuszczalna jest dla tych czynnoœci przez przepisy prawa.
W przypadku otwarcia rachunku za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej, Bank udostêpnia informacjê
o numerze rachunku, jego oprocentowaniu oraz walucie, w której jest prowadzony bezpoœrednio w tym kanale
w którym nast¹pi³o jego otwarcie.

5.

Wype³niæ pismem drukowanym - kolorem czarnym lub niebieskim - znakiem X zaznaczyæ w³aœciwe pole

§ 12
1. Zasady autoryzacji dyspozycji i identyfikacji Posiadacza w bankowoœci elektronicznej okreœlaj¹ Warunki oraz
Regulamin rachunku.
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Postanowienia w zakresie kart p³atniczych
§13
1. W ramach Umowy, do rachunku bankowego, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, na podstawie wniosku z³o¿onego
przez Posiadacza, Bank wydaje karty p³atnicze, zwane dalej kartami, na zasadach okreœlonych w Umowie w tym
w Regulaminie karty, a w zakresie tam nieuregulowanym - w Regulaminie rachunków.
2. Umowa o kartê jest zawarta na czas oznaczony do ostatniego dnia miesi¹ca wskazanego na karcie, jako termin
wa¿noœci karty, chyba ¿e Bank skorzysta z prawa do odmowy wydania karty. W przypadku odmowy, Umowê
w zakresie tej karty uwa¿a siê za niezawart¹. Warunki przed³u¿enia Umowy w zakresie postanowieñ dotycz¹cych
karty, okreœla Regulamin karty.
3. W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty Strony ustalaj¹ zastosowanie limitów transakcyjnych
ograniczaj¹cych kwotê lub liczbê transakcji dokonanych dan¹ kart¹ o wartoœci limitów i na zasadach okreœlonych
w Regulaminie karty.
§14
1. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania rachunku, do którego zosta³a wydana karta, kwotami transakcji
dokonanych przy u¿yciu tej karty oraz kwotami nale¿nych op³at i prowizji, bez odrêbnej dyspozycji i zobowi¹zuje siê
do utrzymania na tym rachunku, salda dostêpnego w wysokoœci niezbêdnej do rozliczenia dokonanych transakcji
oraz nale¿nych Bankowi op³at i prowizji z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 5.
2. Bank zobowi¹zuje siê do rozliczania transakcji dokonanych kart¹ na zasadach okreœlonych w Regulaminie karty.
3. Wszystkie transakcje dokonane kartami (w walucie rachunku jak i w innych walutach) rozliczane s¹ przez Bank
w walucie rachunku, przy czym przeliczenie na walutê rachunku nastêpuje za poœrednictwem waluty
rozliczeniowej i zgodnie z trybem okreœlonym w Regulaminie karty.
4. Bank udostêpnia informacjê o kursie referencyjnym zastosowanym do przeliczenia transakcji w sposób i na
zasadach okreœlonych w Regulaminie karty.
5. Rozliczenie transakcji p³atniczej zrealizowanej w trybie offline mo¿e spowodowaæ przekroczenie salda rachunku.
W takim przypadku zastosowanie maj¹ postanowienia Regulaminu rachunku w zakresie przekroczenia stanu
wolnych œrodków na rachunku.

§ 15
1. Posiadacz ma prawo odst¹piæ od Umowy o kartê zgodnie z §2 ust. 4 niniejszej Umowy, jak równie¿ w terminie 14 dni
od otrzymania pierwszej karty, je¿eli nie dokonano ¿adnej transakcji przy u¿yciu tej karty.
2. Rozwi¹zanie Umowy w zakresie karty nastêpuje na zasadach opisanych w §2 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy.
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Postanowienia w zakresie limitu debetowego
§ 16
1. Posiadacz rachunku ROR mo¿e korzystaæ z limitu debetowego uruchamianego przez Bank na warunkach okreœlonych
w Regulaminie rachunków.
2. Posiadacz zobowi¹zany jest ponieœæ w zwi¹zku z uruchomieniem limitu debetowego okreœlone w Taryfie op³aty, które
na dzieñ podpisania Umowy s¹ nastêpuj¹ce:
1) op³ata za uruchomienie limitu debetowego - 0 z³,
2) pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego zad³u¿enia - op³ata na podstawie
skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca:
przygotowanie pisma i jego wydruk , koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty
zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego nie wiêcej ni¿ 18 z³ bez wzglêdu na liczbê adresatów, do których jest
kierowane upomnienie/wezwanie do zap³aty.
3. Zmiana op³at, o których mowa w ust. 2 nastêpuje na zasadach i w trybie okreœlonym w §10 Umowy.
4. Odsetki od zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego obliczane s¹ wg zmiennej stopy procentowej równej
czterokrotnoœci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) w skali roku. Stopa kredytu
lombardowego nadzieñ podpisaniaUmowy przezBank wynosi
% wstosunku rocznym. Wysokoœæ
stopy oprocentowania limitu debetowego na dzieñ podpisania Umowy przez Bank wynosi
%
w stosunku rocznym. Stopa odsetek od zad³u¿enia ulega zmianie w przypadku zmiany wysokoœci stopy kredytu
lombardowego NBP, z dniem wejœcia w ¿ycie Uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej. O zmianie wysokoœci oprocentowania
z tytu³u korzystania z limitu debetowego Bank zawiadamia Posiadacza niezw³ocznie na najbli¿szym wyci¹gu
z rachunku wygenerowanym po takiej zmianie.
5. W przypadku niesp³acenia przez Posiadacza zad³u¿enia z tytu³u korzystania z limitu debetowego Posiadacz mo¿e
zostaæ obci¹¿ony poza kosztami okreœlonymi w Umowie i Taryfie, op³atami zwi¹zanymi z kosztami postêpowania
o nadanie klauzuli wykonalnoœci tytu³owi egzekucyjnemu i kosztami postêpowania egzekucyjnego, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi.
6. Pozosta³e warunki dotycz¹ce limitu debetowego, w tym w szczególnoœci kwota limitu i sposób sp³aty okreœla
Regulamin rachunków.
Oœwiadczenia Posiadacza
§ 17

I POSIADACZ

Treœæ oœwiadczenia
Oœwiadczenia marketingowe
2. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpoœredniego w³asnych produktów lub us³ug
po ustaniu celu ich zebrania.

x
x

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

x

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

Oœwiadczenie Posiadacza korzystaj¹cego z limitu debetowego
4. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu
moich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy przez Bank lub Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.

TAK

x
x

TAK

TAK

TAK

x
x

II POSIADACZ

NIE

x
x

x

NIE

x

x

NIE

x

NIE

NIE

x
x

TAK

x
x

TAK

x

NIE

TAK

x

NIE

x

NIE

TAK

NIE
NIE

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity D. U. z 2014 r. poz. 1015) upowa¿niam Bank
do wyst¹pienia za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotycz¹cych
moich zobowi¹zañ.

Oœwiadczenie ubezw³asnowolnionego Posiadacza lub Posiadacza bêd¹cego jego przedstawicielem ustawowym
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Oœwiadczenia o udostêpnianiu informacji
7. Posiadacz rachunku oœwiadcza, ¿e przed zawarciem Umowy otrzyma³ wzór Umowy, obowi¹zuj¹cy Regulamin rachunków, wyci¹g z Taryfy op³at
i prowizji, a w przypadku udostêpnienia wraz z zawarciem Umowy us³ug bankowoœci elektronicznej Warunki, zaœ w przypadku wnioskowania
o kartê Regulamin karty w czasie umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z ich treœci¹, któr¹ akceptuje.
8. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnienie informacji, o których mowa w §5 ust. 5, §7 ust. 1 poczt¹ elektroniczn¹ na podany adres e-mail
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9. Niniejszym sk³adam wniosek o udostêpnianie wszelkich informacji, o których mowa w Umowie i Regulaminach w sposób i w formie okreœlonej dla wyci¹gów z rachunku
o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.
10. Upowa¿niam Bank do przesy³ania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

Posiadacz potwierdza zawarcie Umowy oraz autentycznoœæ podanych informacji sk³adaj¹c poni¿ej swój podpis. Je¿eli jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe wskazane uprzednio Bankowi w ramach umów
zawartych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy s¹ inne, ni¿ podane powy¿ej Posiadacz upowa¿nia Bank do zmiany dotychczasowych danych osobowych i kontaktowych na dane podane w niniejszej Umowie.
Zamieszczony na Umowie podpis stanowi wzór podpisu umieszczanego na dokumentach zwi¹zanych z korzystaniem z produktów lub us³ug zawieranych w ramach niniejszej Umowy. Posiadacz rachunku oœwiadcza,
¿e przed zawarciem niniejszej Umowy wyrazi³ zgodê, któr¹ potwierdza podpisem pod Umow¹, na udostêpnienie za poœrednictwem strony www.pocztowy.pl „Wykazu adresów Oddzia³ów i placówek Banku
oraz agentów Banku” maj¹cych znaczenie do celów porozumiewania siê z Bankiem w tym wskazuj¹cym wszystkie miejsca, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ Banku.

Podpis POSIADACZA II
Potwierdza siê autentycznoœæ danych osobowych i podpisów

Podpis POSIADACZA I

Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

Data
datownik
Podpis osoby potwierdzaj¹cej dane
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Podpisy osób reprezentuj¹cych Bank

WZÓR FORMULARZA
ODST¥PIENIA OD UMOWY

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

formularz ten nale¿y wype³niæ i odes³aæ tylko w przypadku chêci odst¹pienia od umowy

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

Nadawca
Imiê
Nazwisko

R
Ó
Z
W

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie § 2 ust. 14 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”
odstêpujê od umowy zawartej w Placówce/Oddziale Banku Pocztowego S.A. lub Placówce Poczty Polskiej S.A.

x

Niniejszym oœwiadczam,
z dnia
19 19
sierpnia
2011
r. (Dz.
U. zDz.
2011
nr 199,r., poz.
poŸ. zm.),
zm.),
Niniejszym
oświadczam, ¿e
że na
napodstawie
podstawieart.
art.2626ust.
ust.5 5Ustawy
Ustawyo us³ugach
o usługachp³atniczych
płatniczych
z dnia
sierpnia
2011
r. (t.j.
U. zr. 2014
poz.1175
873 zz poź.
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.

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),
odstêpujê od umowy zawartej poza Placówk¹/Oddzia³em Banku Pocztowego S.A. lub Placówk¹ Poczty Polskiej S.A.

x

Niniejszym oœwiadczam, ¿e na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
odstêpujê od umowy zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. na odleg³oœæ.

Nazwa umowy
Numer umowy
zawarta w dniu

Imie i Nazwisko POSIADACZA rachunku
Imiê
Nazwisko

Adres POSIADACZA rachunku:
Kod pocztowy
Ulica
Miejscowoœæ

Nr domu/Nr 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*

(numer rachunku bankowego)

Kod pocztowy
Ulica

x

proszê przekazaæ na rachunek*

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 DOTYCZ¥CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST¥PIENIA OD UMOWY
1. Posiadacz rachunku, który zawar³ umowê na odleg³oœæ lub poza placówk¹ Banku/ Poczty Polskiej, mo¿e w terminie 14 dni odst¹piæ od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytu³u.
2. Bieg terminu do odst¹pienia od umowy rozpoczyna siê od dnia zawarcia umowy.
3. Posiadacz rachunku, który zawar³ na odleg³oœæ umowê, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c oœwiadczenie na piœmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia
informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), je¿eli jest to termin póŸniejszy.
4. Termin uwa¿a siê za zachowany, je¿eli przed jego up³ywem oœwiadczenie zosta³o wys³ane.
5. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument mo¿e odst¹piæ 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 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), je¿eli jest to termin póŸniejszy. Termin uwa¿a siê za zachowany, je¿eli przed jego up³ywem oœwiadczenie
zosta³o wys³ane.
6. W przypadku odst¹pienia od umowy, umowa jest uwa¿ana za niezawart¹, a Posiadacz rachunku jest zwolniony z wszelkich zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du, w terminie 30 dni:
1) od odst¹pienia od umowy w przypadku œwiadczeñ Posiadacza rachunku albo
2) od otrzymania oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy w przypadku œwiadczeñ Banku.
7.W przypadku rozpoczêtego za zgod¹ Posiadacza rachunku œwiadczenia us³ug przed up³ywem 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) je¿eli jest to termin póŸniejszy, Bank mo¿e ¿¹daæ zap³aty ceny lub wynagrodzenia za us³ugê rzeczywiœcie wykonan¹.
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.
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.”
bez podania przyczyny, sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie 14 dni od jej zawarcia.
10. Punkty
Posiadacza do
do odstąpienia
odst¹pienia od
od Umowy
Umowy zawartej
zawartej zz naruszeniem
naruszeniem przepisów
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 powy¿sze
powyższe nie
nie naruszaj¹
naruszają uprawnieñ
uprawnień Posiadacza
(Dz.
U. zU.2011
r. nrr.,199,
poŸ. wzm.)
w ka¿dym
nie póŸniej
w terminie
odotrzymania
dnia otrzymania
informacji
okreœlonych
art.w27,
w sposób
, o którym
(t.j. Dz.
z 2014
poz.poz.
873 1175
z poź.zzm.)
każdym
czasie,czasie,
nie później
jednakjednak
niż wni¿
terminie
30 dni30oddni
dnia
informacji
określonych
w art.w27,
sposób,
o którym
mowamowa
w art. w26art.
ust.261 ust. 1
w/w
w/wUstawy
Ustawy((art.
art.26
26ust.
ust.55Ustawy
Ustawyoous³ugach
usługachp³atniczych
płatniczych).).
11.Odst¹pienie od Umowy skutkuje rezygnacj¹ z prawa do korzystania z produktów i us³ug prowadzonych w jej ramach.
12.W przypadku rachunku wspólnego prawo do odst¹pienia przys³uguje ka¿demu ze Wspó³posiadaczy.
13.Aby skorzystaæ z prawa odst¹pienia od umowy, musz¹ Pañstwo poinformowaæ Bank o swojej decyzji o odst¹pieniu od umowy w drodze jednoznacznego oœwiadczenia (na przyk³ad pismo wys³ane poczt¹,
faksem lub poczt¹ elektroniczn¹).
14.Mog¹ Pañstwo skorzystaæ z wzoru formularza odst¹pienia od umowy, jednak nie jest to obowi¹zkowe.

* op³ata zgodnie z taryf¹ operatora

Wype³niæ pismem drukowanym - kolorem czarnym lub niebieskim - znakiem X zaznaczyæ w³aœciwe pole

PESEL

