REGULAMIN
zawierania transakcji walutowych
indywidualnie negocjowanych
dla Klientów instytucjonalnych
w Banku Pocztowym S.A.

Rozdziaù I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin zawierania transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych
w Banku Pocztowym S.A., zwany dalej “Regulaminem”, okreœla zasady i warunki zawierania przez
Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, zwanego dalej „Bankiem”, walutowych transakcji natychmiastowych
i terminowych, w szczególnoœci prawa i obowi¹zki Banku i Klienta wynikaj¹ce z zawarcia pomiêdzy Bankiem
a Klientem Umowy o œwiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych, przyjmowania i realizacji zleceñ
zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów wartoœciowych dla Klientów Instytucjonalnych.
§2
U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1. Data rozliczenia (data waluty) – dzieñ, w którym nastêpuje rozliczenie poprzez uznanie lub obci¹¿enie
rachunków rozliczeniowych Klienta
2. Data zawarcia transakcji – dzieñ, w którym strony ustalaj¹ warunki transakcji walutowej
3. Departament Skarbu – komórka organizacyjna Banku upowa¿niona do zawierania z Klientami transakcji
walutowych indywidualnie negocjowanych
4. Dzieñ roboczy – ka¿dy dzieñ z wyj¹tkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym
prowadzi siê dziaùalnoœã na rynku finansowym oraz rozliczenia w walucie bazowej i walucie kwotowanej,
w których denominowana jest transakcja walutowa
5. Dzieñ wyceny – dzieñ, na datê którego Bank oblicza bie¿¹c¹ wartoœã rynkow¹ netto terminowej transakcji
walutowej oraz wartoœã zabezpieczenia
6. EMIR (Rozporz¹dzenie EMIR) – Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca
2012 w sprawie instrumentów pochodnych bêd¹cych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, wraz z rozporz¹dzeniami uzupeùniaj¹cymi i wykonawczymi.
7. ESMA – Europejski Organ Nadzoru Gieùd i Papierów Wartoœciowych
8. Indywidualny kurs walutowy – kurs walutowy uzgodniony przez Klienta i Bank dla danej transakcji walutowej
9. Fixing NBP – kurs walutowy ustalany i publikowany przez Narodowy Bank Polski w ka¿dy dzieñ roboczy
10. Klient – rezydent lub nierezydent prowadz¹cy dziaùalnoœã gospodarcz¹ jako:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, posiadaj¹ca zdolnoœã prawn¹,
bêd¹cy kontrahentem niefinansowym w rozumieniu postanowieñ Rozporz¹dzenia EMIR
11. Kurs terminowy – ustalony w dniu uzgodnienia warunków walutowej transakcji terminowej kurs jednostki (lub
okreœlonej liczby jednostek) waluty bazowej wyra¿ony w jednostkach waluty kwotowanej dla transakcji
rozliczanej w okreœlonej dacie rozliczenia
12. Kurs rozliczeniowy – kurs kupna/sprzeda¿y waluty zgodnie z Tabel¹ kursów walutowych Banku Pocztowego S.A.
lub indywidualny kurs walutowy wynegocjowany pomiêdzy Klientem i Bankiem nie póêniej, ni¿ 2 dni robocze
przed dat¹ rozliczenia transakcji
13. Kwota transakcji walutowej – wyra¿ona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzeda¿ jest przedmiotem
transakcji walutowej
14. Limit skarbowy – indywidualnie przyznany Klientowi przez Bank limit stanowi¹cy maksymalny poziom
zaanga¿owania Banku w zawarte z Klientem transakcje walutowe
15. Minimalna kwota transakcji – minimalna kwota w odniesieniu do której Bank zawiera transakcje walutowe;
kwota ta okreœlana jest przez Bank i podawana jest do wiadomoœci w oddziale i placówkach Banku oraz
na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl
16. Nierzeczywista transakcja terminowa – transakcja miêdzy Bankiem a Klientem polegaj¹ca na zobowi¹zaniu
do kupna lub sprzeda¿y ustalonej kwoty waluty bazowej za walutê kwotowan¹ w okreœlonym dniu w przyszùoœci
(póêniejszym ni¿ dwa dni robocze od daty zawarcia), po ustalonym w dniu zawarcia kontraktu terminowym
kursie wymiany, rozliczana wg zasad rozliczenia netto.
17. Portfel transakcji - zbiór wszystkich transakcji na instrumentach pochodnych zawartych pomiêdzy Bankiem
a Klientem
18. Potwierdzenie transakcji walutowej – dowód zawarcia transakcji walutowej, sporz¹dzony wedùug wzoru
obowi¹zuj¹cego w Banku
19. Repozytorium transakcji – podmiot uprawniony zgodnie z Rozporz¹dzeniem EMIR do gromadzenia
i przechowywania danych dotycz¹cych instrumentów pochodnych, w tym terminowych transakcji walutowych,
20. Rozliczenie transakcji walutowej – realizacja zobowi¹zañ Banku i Klienta, wynikaj¹cych z zawartej transakcji
walutowej, które mo¿e przybraã formê:
1) rozliczenie rzeczywiste – rozliczenie transakcji polegaj¹ce na wzajemnym postawieniu do dyspozycji kwot
transakcji walutowej przez Bank i Klienta
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2) rozliczenie netto - przepùyw finansowy œrodków w kwocie równej iloczynowi kwoty transakcji walutowej oraz
ró¿nicy pomiêdzy terminowym kursem kupna/sprzeda¿y, a kursem rozliczeniowym
21. Rachunek rozliczeniowy – wskazany przez Klienta rachunek prowadzony przez Bank, sùu¿¹cy do rozliczania
transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych
22. Rzeczywista transakcja terminowa – transakcja miêdzy Bankiem a Klientem polegaj¹ca na zobowi¹zaniu do
kupna lub sprzeda¿y ustalonej kwoty waluty bazowej za walutê kwotowan¹ w okreœlonym dniu w przyszùoœci
(póêniejszym ni¿ dwa dni robocze od daty zawarcia), po ustalonym w dniu zawarcia transakcji terminowym
kursie wymiany i zakùadaj¹ca wzajemne postawienie do dyspozycji kwot transakcji walutowej
23. Standardy Techniczne Transakcji Nierozliczonych – Rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia
19 grudnia 2012 roku uzupeùniaj¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotycz¹cych poœrednich uzgodnieñ rozliczeniowych,
obowi¹zku rozliczania, rejestru publicznego, dostêpu do systemu obrotu, kohtrahentów niefinansowych,
technik ograniczania ryzyka zwi¹zanego z kontraktami pochodnymi bêd¹cymi podmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, które nie s¹ rozliczane przez kontrahenta centralnego
24. Taryfa – „Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.” dla Klientów
Instytucjonalnych
25. Transakcja zamykaj¹ca – zawierana przez Bank i Klienta transakcja przeciwstawna do transakcji zawartej
pierwotnie
26. Transakcja natychmiastowa - transakcja miêdzy Bankiem a Klientem polegaj¹ca na kupnie lub sprzeda¿y
ustalonej kwoty waluty bazowej za walutê kwotowan¹ w transakcji natychmiastowej (tj. standardowo wymiana
srodków odbywa siê drugiego dnia roboczego) po ustalonym kursie wymiany. Bank i Klient mog¹ ustaliã termin
wymiany œrodków krótszy od standardowego
27. Transakcja walutowa – umowa kupna/sprzeda¿y walut, które maj¹ byã postawione wzajemnie do dyspozycji
stron zawieraj¹cych umowê (Banku i Klienta) w œciœle okreœlonym terminie i wedùug okreœlonego kursu
walutowego. W rozumieniu niniejszego Regulaminu s¹ to walutowe transakcje natychmiastowe, rzeczywiste
i nierzeczywiste terminowe transakcje walutowe
28. Uzgodnienie warunków transakcji walutowej – zùo¿enie przez Klienta i Bank zgodnych oœwiadczeñ woli
dotycz¹cych warunków transakcji walutowej
29. Umowa – Umowa o œwiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych, przyjmowania i realizacji zleceñ
zakupu/ sprzeda¿y dùu¿nych papierów wartoœciowych dla Klientów instytucjonalnych okreœlaj¹ca prawa
i obowi¹zki stron, zasady wykonania umowy oraz komunikacji miêdzy stronami
30. Waluty – waluty obce i waluta krajowa
31. Waluty obce – prawne œrodki pùatnicze, z wyj¹tkiem krajowych prawnych œrodków pùatniczych, oraz
miêdzynarodowe jednostki rozrachunkowe
32. Waluta krajowa - zùoty (PLN)
33. Waluta bazowa – waluta, której kurs walutowy wyra¿ony jest w walucie kwotowanej
34. Waluta kwotowana – waluta, w której wyra¿ona jest cena jednostki (1 lub 100 jednostek) waluty bazowej
35. Zabezpieczenie – zabezpieczenie w okreœlonej formie i o okreœlonej wartoœci uzgodnione przez Klienta i Bank
w celu zapewnienia rozliczenia transakcji walutowej.
§3
Bank œwiadczy na rzecz Klienta na podstawie Regulaminu oraz w zakresie nim okreœlonym nastêpuj¹ce usùugi:
1) wykonywania zleceñ Klienta dotycz¹cych transakcji walutowych,
2) przeprowadzania rozliczeñ z tytuùu zawartych transakcji walutowych.
§4
Bank zapewnia Klientowi, na podstawie Umowy, zachowanie bezpieczeñstwa powierzonych danych w zakresie
okreœlonym przepisami prawa.
§5
1. Realizuj¹c wymogi § 47 i 48 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 24 wrzeœnia 2012 r. w sprawie trybu
i warunków postêpowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, (Dz. U. z 2012r, poz.1078 dalej: Rozporz¹dzenie) Bank
wprowadziù „Zasady wykonywania zleceñ i dziaùania w najlepiej pojêtym interesie Klienta” (dalej: „Zasady”).
2. Peùna treœã „Zasad” udostêpniona jest Klientom na stronie internetowej Banku pod adresem www.pocztowy.pl.
3. Bank informuje Klienta o wszystkich zmianach „Zasad” w sposób okreœlony w § 36 Regulaminu.
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Rozdziaù II
Warunki i tryb zawarcia Umowy
§6
Warunkiem œwiadczenia przez Bank usùug okreœlonych w § 3 jest:
1) zawarcie Umowy z Klientem oraz
2) otwarcie przez Klienta w Banku Rachunku rozliczeniowego, sùu¿¹cego do przechowywania œrodków
pieniê¿nych przeznaczonych m.in. do rozliczania operacji wynikaj¹cych ze zùo¿onych przez Klienta dyspozycji
i pobierania opùat i prowizji z tytuùuy usùug œwiadczonych na podstawie Umowy.
Umowa zawierana jest w formie pisemnej w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej
ze stron.
Przed podpisaniem Umowy, Klient udziela Bankowi wszelkich informacji niezbêdnych do jej zawarcia
i wykonywania, a tak¿e wypeùnia test wiedzy i doœwiadczenia dotycz¹cy zawierania transkacji walutowych
indywidualnie negocjowanych, celem dokonania oceny, czy w/w transakcje walutowe s¹ dla Klienta
odpowiednie bior¹c pod uwagê jego wiedzê i doœwiadczenie inwestycyjne.
W przypadku, gdy na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub potencjalnego Klienta dotycz¹cych jego
wiedzy i doœwiadczenia inwestycyjnego, Bank oceni, ¿e transakcje walutowe oferowane na podstawie Umowy
nie s¹ odpowiednie dla Klienta, ostrze¿e go o tym.
W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w § 31, lub je¿eli
przedstawi informacje niewystarczaj¹ce, Bank ostrzega go, ¿e uniemo¿liwia to dokonanie oceny, czy transakcje
walutowe oferowane na podstawie Umowy s¹ instrumentem finansowym dla niego odpowiednim.
Ka¿dorazowo, przed przyjêciem przez Bank zlecenia wykonania transakcji walutowej, Klient informowany jest
przez pracownika Banku przyjmuj¹cego zlecenie o ryzykach zwi¹zanych z dan¹ transakcj¹.
Dokumentem wymaganym do zawarcia Umowy przez osobê fizyczn¹ jest wa¿ny dokument to¿samoœci,
a w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów nie bêd¹cych osobami fizycznymi, wa¿ny dokument
potwierdzaj¹cy zdolnoœã prawn¹ i zdolnoœã do czynnoœci prawnych oraz wa¿ny dokument to¿samoœci osób
fizycznych wystêpuj¹cych w imieniu tych podmiotów.
Bank mo¿e domagaã siê podania przez Klienta dodatkowych informacji i okazania dodatkowych dokumentów,
o ile oka¿e siê to konieczne do zawarcia lub wykonywania Umowy lub wypeùnienia obowi¹zków wynikaj¹cych
z przepisów prawa, pod rygorem niezawarcia Umowy lub nieprzyjêcia zlecenia.
Klient zobowi¹zany jest do skùadania oœwiadczeñ woli i wypeùniania wszystkich formularzy zwi¹zanych z Umow¹
w taki sposób, aby treœã oœwiadczeñ woli i wypeùnionego formularza nie budziùa w¹tpliwoœci, co do zgodnoœci
ze stanem faktycznym i wol¹ Klienta.

§7
1. Przed zawarciem, jak równie¿ w trakcie obowi¹zywania Umowy, Bank informuje Klienta o istniej¹cych
Konfliktach interesów, zwi¹zanych ze œwiadczeniem usùug, o których mowa § 3.
2. Jeœli przed zawarciem Umowy Klient nie potwierdzi otrzymania powy¿szych informacji oraz nie wyrazi woli
korzystania z usùug dotycz¹cych natychmiastowych i terminowych transakcji walutowych w zakresie, którego
dotyczy Konflikt interesów, to Umowa nie mo¿e zostaã zawarta.
3. Jeœli po zawarciu Umowy zostanie stwierdzone, i¿ istnieje Konflikt interesów, Umowa mo¿e byã kontynuowana
pod warunkiem, ¿e Klient potwierdzi na piœmie otrzymanie informacji Banku o istniej¹cym Konflikcie interesów
oraz potwierdzi na piœmie wolê dalszego wykonywania Umowy.
4. Brak zùo¿enia przez Klienta potwierdzeñ, o których mowa w ust. 3 skutkuje wyù¹czeniem mo¿liwoœci
przyjmowania przez Bank Dyspozycji Klienta w zakresie, którego dotyczy Konflikt interesów.

1.
2.
3.
1)
2)
4.

Rozdziaù III
Peùnomocnictwa
§8
Klient mo¿e ustanowiã peùnomocnika lub peùnomocników do czynnoœci zwi¹zanych ze skùadaniem dyspozycji
dotycz¹cych transakcji walutowych.
Peùnomocnikiem mo¿e byã wyù¹cznie osoba posiadaj¹ca peùn¹ zdolnoœã do czynnoœci prawnych.
Peùnomocnictwo nie obejmuje nastêpuj¹cych czynnoœci:
zawarcia aneksu do Umowy oraz jej wypowiedzenia,
udzielania dalszych peùnomocnictw.
Udzielenie, zmiana oraz odwoùanie peùnomocnictwa nastêpuje, pod rygorem niewa¿noœci, przez zùo¿enie
pisemnego oœwiadczenia woli Klienta w obecnoœci pracownika Banku lub przez dostarczenie do Banku
oœwiadczenia woli Klienta z notarialnie poœwiadczonym podpisem mocodawcy.
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5. Peùnomocnictwo wygasa w przypadku jego odwoùania, zrzeczenia siê peùnomocnictwa przez Peùnomocnika, jak
równie¿ w przypadku likwidacji Klienta, postawienia Klienta w stan upadùoœci, œmierci Peùnomocnika oraz
z chwil¹ zakoñczenia obowi¹zywania Umowy.
6. Klient jest zobowi¹zany do niezwùocznego pisemnego powiadomienia Banku o okolicznoœci stanowi¹cej
przyczynê wygaœniêcia peùnomocnictwa.
§9
Klient mo¿e udzieliã peùnomocnictwa o charakterze staùym lub czasowym:
1) bez ograniczeñ – w ramach którego peùnomocnik ma prawo do wykonywania czynnoœci okreœlonych
w §3 w takim samym zakresie jak Klient z zastrze¿eniem § 8 ust. 3 Regulaminu,
2) szczególnego - w ramach którego peùnomocnik ma prawo do wykonywania czynnoœci, o których mowa
w §3 wyù¹cznie w zakresie okreœlonym przez Klienta w treœci peùnomocnictwa.
§ 10
1. Dokument peùnomocnictwa powinien zawieraã w szczególnoœci nastêpuj¹ce elementy:

1) imiê i nazwisko peùnomocnika,
2) cechy dokumentu to¿samoœci peùnomocnika,
3) wzór podpisu peùnomocnika,
4) zakres peùnomocnictwa
2. Umieszczony na peùnomocnictwie podpis Peùnomocnika jest jednoczeœnie wzorem podpisu, który powinien byã
skùadany pod wszystkimi dyspozycjami Peùnomocnika.
§ 11
1. Oœwiadczenie woli zùo¿one przez Klienta o udzieleniu, zmianie lub odwoùaniu peùnomocnictwa jest skuteczne
wobec Banku z chwil¹ jego dojœcia do wiadomoœci Banku oraz pod warunkiem, ¿e byùo zùo¿one w formie
okreœlonej w § 8 ust. 4.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikùe z czynnoœci dokonanych przez peùnomocnika po
odwoùaniu lub wygaœniêciu peùnomocnictwa, je¿eli Bank nie zostaù poinformowany zgodnie z zasadami
okreœlonymi w § 8 ust. 4 Regulaminu przez Klienta (mocodawcê) o odwoùaniu, wygaœniêciu lub zmianie
peùnomocnictwa.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikùe wskutek czynnoœci dokonanych przez peùnomocnika
w zwi¹zku z przekroczeniem przez niego zakresu peùnomocnictwa, je¿eli Bank nie zostaù poinformowany
zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 8 ust. 4 Regulaminu przez Klienta (mocodawcê) o ograniczeniu zakresu
udzielonego peùnomocnictwa.
Rozdziaù IV
Rodzaje transakcji walutowych
§ 12
1. Bank realizuje nastêpuj¹ce transakcje walutowe:
1) natychmiastowe,
2) terminowe
2. Terminowe transakcje walutowe mog¹ byã zawierane wyù¹cznie w ramach przyznanego Klintowi limitu
skarbowego.
§ 13
1. Zawieraj¹c natychmiastow¹ transakcjê walutow¹, Bank i Klient zobowi¹zuj¹ siê dokonaã wymiany okreœlonej
kwoty walut po uzgodnionym kursie walutowym w okreœlonej dacie waluty przypadaj¹cej nie pó¿niej ni¿ na
drugi dzieñ roboczy od dnia zawarcia transakcji
2. Bank zawiera transakcje natychmiastowe we wszystkich walutach wymienialnych, które s¹ publikowane w Tabeli
kursów Banku.
3. Kursy indywidualne s¹ ustalane w godz. od 9.00 do 16.00 we wszystkie dni robocze.
4. Minimalne kwoty transakcji natychmiastowych indywidulanie negocjowanych okreœlone s¹ w przepisach
wewnêtrznych Banku i podawane do wiadomoœci w oddziaùach Banku oraz na stronie internetowej Banku
www.pocztowy.pl
5. W dniu zawarcia transakcji walutowej natychmiastowej lub najpóêniej nastêpnego dnia roboczego, Bank
przesyùa Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji walutowej zawieraj¹ce Istotne Warunki Transakcji,
o których mowa w § 19, a tak¿e dodatkowo:
1) oznaczenie Banku,
2) oznaczenie Klienta,
3) identyfikator transakcji,
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4) miejsce wykonania zlecenia,
5) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje,
6) ù¹czny koszt transakcji.
6. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. Postanowienia
ust. 5 oraz § 19 stosuje siê odpowiednio.
§ 14
1. Zawieraj¹c terminow¹ transakcjê walutow¹, Bank i Klient zobowi¹zuj¹ siê dokonaã kupna lub sprzeda¿y
ustalonej kwoty waluty bazowej za walutê kwotowan¹ w okreœlonym dniu w przyszùoœci (póêniejszym ni¿ dwa
dni robocze od daty zawarcia), po ustalonym w dniu zawarcia transakcji terminowym kursie wymiany
2. Walutowe transakcje terminowe s¹ zawierane we wszystkich walutach, w których Bank prowadzi rozliczenia.
3. Bank zawiera walutowe transakcje terminowe na okres od 1 dnia do 1 roku, licz¹c od drugiego dnia roboczego
przypadaj¹cego po dniu zawarcia transakcji.
4. Terminowe transakcje walutowe zawierane s¹ wyù¹cznie po indywidualnym kursie walutowym ustalanym
w formie negocjacji z Departamentem Skarbu (w godz. od 9.00 do 16.00 we wszystkie dni robocze).
5. Minimalne kwoty transakcji terminowych okreœlone s¹ w przepisach wewnêtrznych Banku i podawane
do wiadomoœci w oddziaùach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl
6. Natychmiast po zawarciu transakcji walutowej terminowej, nie póêniej ni¿ drugiego dnia roboczego od dnia
zawarcia transakcji, Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji walutowej zawieraj¹ce Istotne
Warunki Transakcji, o których mowa w § 19. a tak¿e dodatkowo:
1) oznaczenie Banku,
2) oznaczenie Klienta,
3) identyfikator transakcji,
4) miejsce wykonania zlecenia,
5) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje,
6) ù¹czny koszt transakcji.
7) sposób rozliczenia transakcji
7. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 jednak nie póêniej ni¿ drugiego dnia roboczego od dnia
zawarcia transakcji, Klient potwierdza Bankowi prawidùowoœã informacji zawartych w potwierdzeniu zawarcia
transakcji walutowej lub przesyùa do Banku oœwiadczenie o niezgodnoœci informacji zawartych we w/w
potwierdzeniu z rzeczywistymi warunkami transakcji.
8. Je¿eli przed upùywem terminu, o którym mowa w ust. 7 Klient nie potwierdzi prawidùowoœci informacji
zawartych w potwierdzeniu zawarcia transakcji walutowej lub nie przeœle do Banku oœwiadczenia, o którym
mowa w ust. 7, uznaje siê, ¿e Bank i Klient dokonali potwierdzenia warunków transakcji walutowej..
9. W przypadku, gdy transkacja walutowa terminowa zostanie zawarta po godzinie 16.00 czasu lokalnego
obowi¹zuj¹cego dla miejsca siedziby Banku lub, gdy transakcja walutowa terminowa zostanie zawarta przez
Bank z Klientem znajduj¹cym siê w momencie zawierania transakcji w innej strefie czasowej, terminy wskazane
w treœci ust. 6 i 7 ulegaja wydùu¿eniu o jeden dzieñ roboczy.
10. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. Postanowienia
ust. 6 oraz § 19 stosuje siê odpowiednio.

1.

2.
3.

4.

Rozdziaù V
Uzgadnianie i kompresja portfeli transakcji
§ 15
Bank dokonuje z Klientem uzgodnienia portfela transakcji, przekazuj¹c mu zestawienie terminowych transakcji
walutowych zawartych z Bankiem Zestawienie obejmuje Istotne Warunki Transakcji, które pozwol¹ na
identyfikacjê transakcji oraz jej wùaœciw¹ wycenê.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 bêdzie przekazywane przez Bank Klientowi w terminach okreœlonych w art.
13 ust. 3 Standardów Technicznych Transakcji Nierozliczonych.
Klient ka¿dorazowo po otrzymaniu w/w zestawienia ma obowi¹zek sprawdziã informacje podane w zestawieniu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci Klient powinien niezwùocznie, jednak¿e nie póêniej ni¿ w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia, powiadomiã Bank o niezgodnoœciach z wyraênym okreœleniem
zakresu tych niezgodnoœci.
W przypadku braku powiadomienia Banku o niezgodnoœciach w terminie, o kótrym mowa w ust. 3, uznaje siê,
i¿ Kient zapoznaù siê, zweryfikowaù i zaakceptowaù treœã zestawienia.

§ 16
W przypadku, gdy liczba otwartych terminowych transakcji walutowych zawartych pomiêdzy Bankiem a Klilentem,
które nie podlegaj¹ obowi¹zkowi centralnego rozliczania, przekroczy 500 lub, je¿eli mo¿liwe jest ¿e liczba ta
w najbli¿szym terminie osi¹gnie lub przekroczy 500, wówczas Bank i Klient ustal¹ w drodze odrêbnego pisemnego
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porozumienia zasady postêpowania w zakresie regularnego sprawdzania (co najmniej dwa razy roku) mo¿liwoœci
dokonania i przeprowadzenia kompresji portfela.
§ 17
1. W przypadku zgùoszenia przez Klienta niezgodnoœci potwierdzenia, o którym mowa w § 14 ust.7 i/lub Istotnych
Warunków Transakcji zawartych w zestawieniu, o którym mowa w § 15 ust.1, Bank zobowi¹zany jest udzieliã
Klientowi wyjaœnieñ niezwùocznie, jednak¿e nie póêniej ni¿ w terminie 5 dniu roboczych od dnia otrzymania
zgùoszenia.
2. Wyjaœnienia s¹ przesyùane przez Bank w formie elektronicznej.
3. Bank zastrzega sobie prawo wydùu¿enia terminu, o którym mowa w ust. 1, bior¹c pod uwagê poziom zùo¿onoœci
zastrze¿eñ zgùoszonych przez Klienta. Bank poinformuje Klienta o powy¿szym, wskazuj¹c przyczyny wydùu¿enia
oraz nowy termin na udzielenie wyjaœnieñ.
4. W przypadku uznania przez Bank sùusznoœci zgùoszenia dokonanego przez Klienta, Bank zobowi¹zany jest
przekazaã Klientowi poprawion¹ wersjê potwierdzenia zawarcia terminowej transakcji walutowej i/lub
zestawienia terminowych transakcji walutowych.
5. W przypadku nie uwzglêdnienia przez Bank zgùoszenia dokonanego przez Klienta uznaje siê, ¿e miêdzy Bankiem
a Klientem jest spór, którego zakres jest to¿samy z zakresem nie uwzglêdnienia przez Bank wskazanego powy¿ej
zgùoszenia.
6. Bank rejestruje wszelkie dane i informacje dotycz¹ce wszystkich sporów zwi¹zanych z terminowymi transakcjami
walutowymi zawartymi pomiêdzy Bankiem a Klientem, a w szczególnoœci informacje dotycz¹ce czasu przez jaki
spór pozostaje nieroztrzygniêty, dane Klienta bêd¹cego stron¹ sporu i wysokoœci spornej kwoty.
7. Bank zgùasza Komisji Nadzoru Finansowego wszelkie spory z Klientem dotycz¹ce terminowych transakcji
walutowych, w szczególnoœci wyceny tej transakcji lub wymiany zabezpieczeñ, gdy kwota lub wartoœã
terminowej transakcji walutowej przewy¿sza równowartoœã 15.000.000,00 EURO, a jednoczeœnie spór pozostaje
nierozstrzygniêty przez co najmniej 15 dni roboczych.
8. Postanowienia ust. 1 – 5 nie wyù¹czaj¹ uprawnieñ Klienta okreœlonych w § 30.

1.
2.

3.

4.

Rozdziaù VI
Wycena bie¿¹cej wartoœci rynkowej netto terminowej transakcji walutowej
§ 18
Bank codziennie dokonuje wyceny bie¿¹cej wartoœci rynkowej netto terminowych transakcji walutowych
wedùug stanu na dzieñ dokonywania wyceny.
Podstawê kalkulacji bie¿¹cej wartoœci rynkowej transakcji stanowi¹ przyszùe niewymagalne w dniu wyceny
nale¿noœci lub zobowi¹zania pieniê¿ne Klienta zdyskontowane za okres od dnia wyceny do dnia ich
wymagalnoœci w przyszùoœci, wedùug wspóùczynników dyskontowych dla wyceny zobowi¹zañ w danej walucie.
Kwoty nale¿noœci lub zobowi¹zañ oraz wspóùczynniki dyskontowe, o których mowa w ust. 2, s¹ wyznaczane
przez Bank przy wykorzystaniu krzywych rentownoœci ustalanych w dniu wyceny pomiêdzy godzin¹ 16:00
a 16:30 na podstawie kursów walutowych, stawek referencyjnych dostêpnych na stronach serwisów
informacyjnych agencji Reuters, Bloomberg, b¹dê innych uznanych serwisów informacyjnych.
Do przeliczenia na zùote kwot o kórych mowa w ust. 2 wyra¿onych w walutach obcych, stosowany jest fixing
NBP ustalony w dniu wyceny.

Rozdziaù VII
Warunki transakcji walutowych
§ 19
Uzgadniaj¹c warunki transakcji walutowej Klient i Bank zobowi¹zani s¹ do ustalenia:
1) Istotnych Warunków Transakcji walutowej:
a) w przypadku transakcji natychmiastowej:
- stron transakcji walutowej,
- rodzaju transakcji walutowej (kupno/sprzeda¿),
- daty zawarcia transakcji walutowej,
- waluty bazowej i waluty kwotowanej,
- kwoty transakcji walutowej,
- daty waluty,
- kursu walutowego (natychmiastowego).
b) w przypadku transakcji terminowej:
- stron transakcji walutowej,
- rodzaju transakcji walutowej (kupno/sprzeda¿),
- daty zawarcia transakcji walutowej,
- waluty bazowej i waluty kwotowanej,
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- kwoty transakcji walutowej,
- daty rozliczenia,
- kursu walutowego (terminowego),
formy i warunków zabezpieczenia transakcji.
2) Dodatkowych warunków transakcji walutowej:
a) w przypadku transakcji natychmiastowej:
- rachunku rozliczeniowego dla waluty bazowej,
- rachunku rozliczeniowego dla waluty kwotowanej.
b) w przypadku transakcji terminowej:
- rachunku rozliczeniowego dla waluty bazowej,
- rachunku rozliczeniowego dla waluty kwotowanej
- sposbu rozliczenia transakcji: rzeczywistego lub nierzeczywistego (w formie rozliczenia netto)
§ 20
1. Uzgodnienie Istotnych Warunków Transakcji jest konieczne do zawarcia transakcji walutowej. Brak uzgodnienia
dodatkowych warunków transakcji nie uniemo¿liwia zawarcia takiej transakcji.
2. Zawarcie transkacji i powstanie skutków prawnych nastêpuje w chwili uzgodnienia jej Istotnych Warunków
zgodnie z § 19.
3. Bank zobowi¹zuje siê do udzielania Klientowi regularnie oraz na jego ka¿dorazowe zapytanie rzetelnej, peùnej
i wyczerpuj¹cej informacji na temat zawieranych transakcji, a w szczególnoœci na temat ryzyka zwi¹zanego
z terminowymi transakcjami t walutowymi.
Rozdziaù VIII
Zabezpieczenie transakcji walutowych
§ 21
1. Standardowym zabezpieczeniem transakcji natychmiastowej jest blokada kwoty waluty sprzedanej przez Klienta
na Rachunku rozliczeniowym, od daty transakcji do daty waluty.
2. W uzasadnionych przypadkach Bank ma prawo odst¹piã od wymogu ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1 lub te¿ przyj¹ã inne zabezpieczenie.
Rozdziaù IX
Transakcje walutowe zawierane w ramach limitu skarbowego
§ 22
1. Transakcje terminowe s¹ zawierane w ramach przyznanego Klientowi limitu skarbowego.
2. Tranaskacja terminowa mo¿e zostaã zawarta je¿eli w ramach limitu skarbowego Klientowi pozostaje do
wykorzystania wolna kwota limitu.
§ 23
1. Limit skarbowy jest przyznawany maksymalnie na okres 2 lat licz¹c od dnia zawarcia Umowy.
2. W ramach limitu skarbowego, w okresie jego obowi¹zywania, dopuszczalne jest zawieranie transakcji
o maksymalnej zapadalnoœci niewykraczaj¹cej poza okres na jaki limit skarbowy zostaù przyznany.
3. Bank przyznaje dwa rodzaje limitów skarbowych na transakcje walutowe zawierane z Klientami
Instytucjonalnymi:
1) limity zabezpieczone,
2) limity niezabezpieczone.
4. Zabezpieczeniem limitu skarbowego mo¿e byã kaucja. Szczegóùowe warunki wnoszenia kaucji przez Klienta
i wynikaj¹ce z tego prawa i obowi¹zki Banku oraz Klienta okreœla odrêbna umowa zawarta miêdzy Bankiem
a Klientem.
Rozdziaù X
Rozliczanie transakcji walutowych
Transakcje natychmiastowe
§ 24
1. Rozliczenie transakcji walutowej indywidualnie negocjowanej odbywa siê w dacie waluty poprzez rachunki
Klienta, wskazane w Zaù¹czniku do Umowy, wùaœciwe dla waluty bazowej i waluty kwotowanej danej transakcji.
2. W przypadku gdy Bank odst¹più od wymogu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 21, w dacie
rozliczenia Klient stawia do dyspozycji Banku na swoim rachunku rozliczeniowym kwotê sprzedanej waluty.
Je¿eli zabezpieczenie byùo ustanowione, Bank zwalnia blokadê, obci¹¿a wùaœciwy dla danej waluty rachunek
kwot¹ sprzedanej przez Klienta waluty a nastêpnie uznaje rachunek kwot¹ kupowanej przez Klienta waluty.
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3. W przypadku braku pokrycia na rachunku rozliczeniowym w dacie rozliczenia Bank kontaktuje siê z Klientem
w celu poinformowania go o braku œrodków i koniecznoœci uzupeùnienia salda. W przypadku niemo¿noœci
skontaktowania siê z Klientem, lub odmowy uzupeùnienia brakuj¹cych œrodków Bank dokonuje transakcji
przeciwstawnej do transakcji pierwotnej, po kursie tabelowym obowi¹zuj¹cym w Banku w dacie rozliczenia.
4. Po dokonaniu transakcji przeciwstawnej, o której mowa w ust. 3 Bank uznaje b¹dê obci¹¿a rachunek
rozliczeniowy kwot¹ denominowan¹ w walucie kwotowanej wynikaj¹c¹ z ró¿nicy pomiêdzy kursem transakcji
pierwotnej a kursem transakcji przeciwstawnej.
5. Je¿eli po dokonaniu operacji, o której mowa w ust. 4 oraz zaspokojeniu z ustanowionego zabezpieczenia, o ile
byùo ustanowione, na rachunku rozliczeniowym wystêpuje saldo debetowe Klient jest zobowi¹zany do jego
niezwùocznego pokrycia.
6. Bank wzywa Klienta do pokrycia salda debetowego wysyùaj¹c mu ”Wezwanie do uregulowania zobowi¹zania”.
Transakcje terminowe
§ 25
1. Rozliczenie terminowej transakcji walutowej mo¿e zostaã dokonane wg jednego z nastêpuj¹cych sposobów:
1) Rozliczenia rzeczywistego
2) Rozliczenia netto
2. Decyzjê o rozliczeniu transakcji terminowej poprzez rozliczenie netto podejmuje Klient. W tym celu Klient ma
obowi¹zek poinformowaã Bank o takim sposobie rozliczenia najpóêniej do godziny 10:00 dwa dni robocze przed
dat¹ rozliczenia.
3. Je¿eli Klient nie poinformuje Banku o sposobie rozliczenia transakcji poprzez rozliczenie netto, Bank w dacie
rozliczenia dokonuje rozliczenia poprzez dostawê waluty.
§ 26
1. W przypadku rozliczenia transakcji w formie fizycznej dostawy waluty, Klient w dacie rozliczenia stawia do
dyspozycji Banku na wùaœciwym rachunku rozliczeniowym kwotê sprzedanej przez niego waluty.
2. W dacie rozliczenia Bank obci¹¿a rachunek rozliczeniowy Klienta kwot¹ sprzedanej przez niego waluty,
a nastêpnie uznaje wùaœciwy rachunek rozliczeniowy kwot¹ kupionej przez niego waluty.
3. Po dokonaniu rozliczenia transakcji terminowej Bank zwalnia œrodki z rachunku depozytu zabezpieczaj¹cego
(wraz z naliczonymi odsetkami), o ile depozyt zabezpieczaj¹cy byù ustanowiony i przeksiêgowuje je na rachunek
rozliczeniowy Klienta.
4. Przy rozliczeniu transakcji Bank mo¿e uwzglêdniã kwotê zùo¿onego przez Klienta depozytu zabezpieczaj¹cego
wraz z naliczonymi odsetkami.
5. W przypadku braku pokrycia na rachunku rozliczeniowym do godziny 14.00 w dacie rozliczenia transakcji, Bank
nie dokonuje czynnoœci, o których mowa w ust. 2 i 3. Bank kontaktuje siê z Klientem informuj¹c go o braku
pokrycia na rozliczenie zawartej transakcji i koniecznoœci uzupeùnienia salda. W przypadku niemo¿noœci
skontaktowania siê z Klientem lub odmowy uzupeùnienia brakuj¹cej kwoty Bank ma prawo do dokonania
transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej, po kursie tabelowym obowi¹zuj¹cym w Banku w dacie
rozliczenia.
6. Po dokonaniu transakcji przeciwstawnej, o której mowa w ust. 5 Bank uznaje b¹dê obci¹¿a rachunek
rozliczeniowy kwot¹ denominowan¹ w walucie kwotowanej, wynikaj¹c¹ z ró¿nicy pomiêdzy kursami transakcji
pierwotnej i transakcji przeciwstawnej.
7. W przypadku, gdy po dokonaniu czynnoœci, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz zaspokojeniu siê z depozytu
zabezpieczaj¹cego lub innego zabezpieczenia, o ile takie byùo ustanowione, na rachunku rozliczeniowym
powstanie saldo debetowe Klient zobowi¹zany jest do jego niezwùocznego pokrycia.
8. Bank dokonuje wezwania do pokrycia salda debetowego przez Klienta wysyùaj¹c mu wezwanie do uregulowania
zobowi¹zania
§ 27
1. W przypadku rozliczenia transakcji w formie rozliczenia netto, Bank oraz Klient zawier¹j¹ transakcjê walutow¹
natychmiastow¹ zamykaj¹c¹, przeciwstawn¹ do pierwotnej transakcji terminowej.
2. Klient ma prawo do zawarcia transakcji zamykaj¹cej najpóêniej do godziny 10:00 dwa dni robocze przed dat¹
rozliczenia.
3. W tym celu Klient kontaktuje siê z Bankiem w celu ustalenia warunków transakcji zamykaj¹cej (w tym kursu
rozliczeniowego).
4. W dacie rozliczenia Bank uznaje b¹dê obci¹¿a rachunek rozliczeniowy Klienta, w zale¿noœci od relacji pomiêdzy
kursem terminowym a kursem rozliczeniowym.
5. Bank uznaje rachunek Klienta kwot¹ rozliczenia w przypadku gdy Klient:
a. Kupuje kwotê transakcji, a kurs terminowy jest ni¿szy od kursu rozliczeniowego, lub
b. Sprzedajê kwotê transakcji, a kurs terminowy jest wy¿szy od kursu rozliczeniowego
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6. Bank obci¹¿a rachunek Klienta kwot¹ rozliczenia w przypadku, gdy Klient:
a. Kupuje kwotê transakcji, a kurs terminowy jest wy¿szy od kursu rozliczeniowego, lub
b. Sprzedajê kwotê transakcji, a kurs terminowy jest ni¿szy od kursu rozliczeniowego.
7. Po dokonaniu rozliczenia transakcji terminowej Bank zwalnia œrodki z rachunku depozytu zabezpieczaj¹cego
(wraz z naliczonymi odsetkami), o ile depozyt zabezpieczaj¹cy byù ustanowiony i przeksiêgowuje je na rachunek
rozliczeniowy Klienta .
8. Przy rozliczeniu transakcji Bank mo¿e uwzglêdniã kwotê zùo¿onego przez Klienta depozytu zabezpieczaj¹cego
wraz z naliczonymi odsetkami.
§ 28
1. Klient ma prawo do przyspieszonego rozliczenia transakcji terminowej.
2. W celu przyspieszonego rozliczenia transakcji terminowej Bank zawiera z Klientem dwie transakcje: transakcjê
natychmiastow¹ oraz now¹ transakcjê terminow¹ (przeciwstawn¹ do pierwotnej transakcji terminowej)
3. Kurs terminowy oraz data rozliczenia nowej transakcji terminowej s¹ identyczne, jak dla pierwotnej transakcji
terminowej.
4. Transakcja natychmiastowa jest rozliczana w dniu przyspieszonego rozliczenia transakcji terminowej.
5. Kurs rozliczenia transakcji natychmiastowej jest obliczany przez Bank na podstawie ustalonego pierwotnie kursu
terminowego, liczby dni pomiêdzy dat¹ rozliczenia transakcji terminowej a dat¹ przyspieszonego rozliczenia
transakcji oraz ró¿nicy pomiêdzy aktualnymi stopami procentowymi w walucie bazowej i walucie kwotowanej
obowi¹zuj¹cych dla tej liczby dni.
§ 29
1. Klient mo¿e zwróciã siê do Banku z wnioskiem o odroczone rozliczenie transakcji terminowej wskazuj¹c
w szczególnoœci nowy termin rozliczenia.
2. Wniosek powinien zostaã zùo¿ony do Banku w formie pisemnej lub telefonicznej, najpóêniej do godziny 10:00
dwa dni robocze przed dat¹ rozliczenia transakcji terminowej.
3. W przypadku udzielenia przez Bank zgody na odroczone rozliczenie transakcji terminowej, Bank zawiera
z Klientem dwie transakcje: transakcjê natychmiastow¹ oraz now¹ transakcjê terminow¹ (o kierunku zgodnym
z pierwotn¹ transakcj¹ terminow¹).
4. Transakcja natychmiastowa rozliczana jest w dacie rozliczenia pierwotnej transakcji terminowej i jest do niej
przeciwstawna
5. Kurs nowej transakcji terminowej obliczany jest przez Bank na podstawie pierwotnie ustalonego kursu
terminowego, liczby dni pomiêdzy pierwotn¹ a odroczon¹ dat¹ rozliczenia oraz ró¿nicy pomiêdzy aktualnymi
stopami procentowymi w walucie bazowej i walucie kwotowanej, obowi¹zuj¹cych dla okreœlonej liczby dni.
6. Warunkiem dokonania odroczonego rozliczenia transakcji terminowej jest posiadanie przez Klienta wolnej
do wykorzystania kwoty limitu skarbowego.

1.
2.
3.

4.

Rozdziaù XI
Sposób i tryb postêpowania z reklamacjami
§ 30
Reklamacje dotycz¹ce realizacji przez Bank czynnoœci zwi¹zanych z zawieraniem transakcji walutowych Klient
skùada w formie pisemnej w siedzibie Banku lub przesyùa listownie do jednostki Banku.
Bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia wpùywu reklamacji do Banku.
W przypadkach szczególnie zawiùych lub wymagaj¹cych dokonania dodatkowych ustaleñ, Bank mo¿e
przedùu¿yã termin rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 1, informuj¹c o tym Klienta oraz podaj¹c
przyczyny przedùu¿enia terminu i ostateczny termin, w którym zostanie rozpatrzona reklamacja.
Bank udziela odpowiedzi na reklamacjê w formie pisemnej. Na wniosek Klienta Bank mo¿e udzieliã odpowiedzi
na reklamacjê w innej formie.

Rozdziaù XII
Opùaty i prowizje
§ 31
1. Za œwiadczone usùugi okreœlone w Umowie oraz czynnoœci zwi¹zane z obsùug¹ transakcji walutowych, Bank
pobiera opùaty i prowizje okreœlone w Taryfie lub w Umowie.
2. Strony Umowy mog¹ wyù¹czyã lub ograniczyã stosowanie Taryfy w caùoœci lub w czêœci poprzez postanowienia
Umowy.
3. Opùaty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w dniu wykonania Dyspozycji, z Rachunku rozliczeniowego Klienta.
Klient upowa¿nia Bank w Umowie do obci¹¿ania jego Rachunku rozliczeniowego prowizjami i opùatami
nale¿nymi Bankowi z tytuùu obsùugi transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych w wysokoœci
okreœlonej w Taryfie, bez odrêbnej dyspozycji.
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4. Klient, w sytuacji o której mowa w ust. 3, zobowi¹zany jest do zapewnienia œrodków na Rachunku
rozliczeniowym celem umo¿liwienia Bankowi pobrania opùat i prowizji za wykonanie czynnoœci zwi¹zanych
z obsùug¹ transakcji walutowych.
5. W przypadku braku wystarczaj¹cych œrodków na tym rachunku Bank zastrzega sobie prawo do obci¹¿enia
innego rachunku bankowego prowadzonego dla Klienta. Niezale¿nie, dla zabezpieczenia roszczeñ Banku
o prowizje i opùaty, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy art. 773 Kodeksu cywilnego.
6. Prowizje i opùaty okreœlone w Taryfie mog¹ ulec zmianie w wyniku:
a. zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez GUS,
b. zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych,
c. zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug których Bank korzysta przy realizacji danej
czynnoœci,
d. zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku,
e. zmiany poziomu prowizji i opùat na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub usùugi.
7. Aktualna Taryfa jest udostepniana w Oddziaùach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl
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Rozdziaù XIII
Warunki i tryb rozwi¹zania Umowy
§ 32
Ka¿da ze Stron mo¿e rozwi¹zaã Umowê, w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 3.
Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê tylko z wa¿nych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Bank ma prawo rozwi¹zaã Umowê ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) Klient naruszyù postanowienia Umowy lub Regulaminu, a w szczególnoœci wprowadziù Bank w bù¹d przy
zawieraniu Umowy lub w czasie jej trwania,
2) braku uregulowania zobowi¹zañ wobec Banku, zgodnie z postanowieniami § 27 ust.4,
3) z powodu ogùoszenia upadùoœci Klienta lub rozpoczêcia postêpowania likwidacyjnego,
4) gdy Klient jest podmiotem podejrzewanym o udziaù w procederze prania pieniêdzy lub finansowania
terroryzmu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaùaniu praniu pieniêdzy oraz
finansowaniu terorryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 nr 46 poz. 276 z póên. zm.),
5) gdy Klient zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ publicznych, prowadzon¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego
dla podmiotów wykonuj¹cych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego czynnoœci w nastêpuj¹cym
zakresie:
a) czynnoœci bankowych;
b) dziaùalnoœci maklerskiej;
c) dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
d) dziaùalnoœci polegaj¹cej na lokowaniu œrodków pieniê¿nych w papiery wartoœciowe, instrumenty rynku
pieniê¿nego lub inne prawa maj¹tkowe;
e) oferowania papierów wartoœciowych, w tym równie¿ oferowania akcji oraz opcji walutowych;
f) prowadzenia gieùd towarowych;
g) prowadzenia dziaùalnoœci ubezpieczeniowej;
h) innej dziaùalnoœci, do prowadzenia której wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego,
6) Klient zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ prowadzon¹ przez zagraniczne organy nadzoru oraz organizacje
miêdzynarodowe,
7) wytoczenia przez Klienta przeciwko Bankowi powództwa o rozwi¹zanie lub uniewa¿nienie Umowy lub innej
umowy o charakterze kredytowym/umowy po¿yczki zawartej z Bankiem,
8) przeprowadzania przez Bank restrukturyzacji zadùu¿enia Klienta niezale¿nie od podstawy powstania tego
zadùu¿enia,
9) wypowiedzenia przez Bank jakiejkolwiek umowy kredytowej/umowy po¿yczki zawartej miêdzy Bankiem
a Klientem je¿eli podstaw¹ w/w wypowiedzenia byùo nieterminowe obsùugiwanie zadùu¿enia z tytuùu tej¿e
umowy kredytowej/umowy po¿yczki,
10) gdy wobec Klienta zostaùo wszczête karne postêpowanie przygotowawcze lub prowadzone s¹ wobec niego
czynnoœci wyjaœniaj¹ce w postêpowaniu wykroczeniowym o czyn zabroniony jako przestêpstwo lub
wykroczenie, do popeùnienia którego wykorzystane zostaùy transakcje, które Klient zawieraù na podstawie
Umowy.
Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg nastêpnego dnia po dniu otrzymania wypowiedzenia przez drug¹
stronê.
Oœwiadczenie Banku o rozwi¹zaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3 przesyùane jest Klientowi listem poleconym
wraz z uzasadnieniem.
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§ 33
1. W razie rozwi¹zania Umowy przez Bank dokonanego w trybie § 32 ust. 3, Klient jest zobowi¹zany dokonaã
rozliczenia natychmiastowych i terminowych transakcji walutowych w terminie 14 dni od daty dorêczenia
oœwiadczenia Banku o rozwi¹zaniu Umowy.
2. W przypadku, gdy Klient nie wykona postanowieñ, o których mowa w ust.1, na mocy udzielonego w odrêbnym
dokumencie peùnomocnictwa, Klient upowa¿nia Bank do rozliczenia transakcji walutowych indywidualnie
negocjowanych w jego imieniu. Uzyskane w ten sposób œrodki pieniê¿ne Bank przeka¿e na nieoprocentowany
rachunek prowadzony przez Bank lub zùo¿y do depozytu s¹dowego, informuj¹c o tym Klienta. Ze œrodków
uzyskanych z rozliczenia transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych, Bank ma prawo, bez
dodatkowego upowa¿nienia ze strony Klienta, do potr¹cenia nale¿noœci z tytuùu prowizji i opùat, o których mowa
w § 31.
Rozdziaù XIV
Test wiedzy i doœwiadczenia
§ 34
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Klient jest zobowi¹zany do wypeùnienia testów wiedzy i doœwiadczenia dotycz¹cych
zawierania transkacji walutowych indywidualnie negocjowanych, celem dokonania oceny, czy ww. transakcje
walutowe s¹ dla Klienta odpowiednie bior¹c pod uwagê jego wiedzê i doœwiadczenie inwestycyjne.

1.

2.
3.
4.
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3.
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5.
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Rozdziaù XV
Odpowiedzialnoœã Banku
§ 35
Odpowiedzialnoœã Banku za szkody powstaùe wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez Bank
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych z przyczyn le¿¹cych
po stronie Banku ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Klienta straty.
Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za bùêdy w zùo¿onych przez Klienta dyspozycjach.
Bank nie odpowiada wobec Klienta za szkody spowodowane przez osoby trzecie, za dziaùalnoœã których, Bank
nie ponosi odpowiedzialnoœci.
Bank nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia niezale¿ne od Banku, w szczególnoœci maj¹ce
charakter siùy wy¿szej jak równie¿ z powodu wyst¹pienia wad i uszkodzeñ publicznej sieci telefonicznej, awarii
systemu zasilania lub sprzêtu komputerowego, uniemo¿liwiaj¹cych dostêp do zapisów ksiêgowych.
Rozdziaù XVI
Zmiana Regulaminu, Taryfy i Zasad
§ 36
Bank zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania Umowy, do zmiany Regulaminu, zmiany Taryfy oraz zmiany
„Zasad”.
Zmiana Regulaminu, Taryfy lub „Zasady” nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do Umowy.
Bank informuje Klienta o zmianach w Regulaminie i/lub Taryfie i/lub „Zasadach” poprzez przesùanie Klientowi
wyci¹gu z Regulaminu i/lub Taryfy i/ lub „Zasad” zawieraj¹cego treœã zmienianych postanowieñ Regulaminu
i/lub Taryfy i/lub „Zasad” listem zwykùym na adres do korespondencji lub za poœrednictwem poczty
elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Umowie, co najmniej na 60 dni przed wejœciem w ¿ycie
zmian.
Ponadto treœã wprowadzonych zmian oraz aktualn¹ treœã Regulaminu, Taryfy i „Zasad” Bank udostêpnia
Klientom na stronie internetowej Banku oraz w oddziale/placówkach Banku.
Brak zùo¿enia przez Klienta oœwiadczenia woli (w formie, w której Bank przekazaù mu w/w informacjê) o odmowie
przyjêcia zmian Regulaminu i/lub Taryfy i/lub „Zasad”, w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem wejœcia
w ¿ycie zmian, skutkuje akceptacj¹ tych zmian.
Otrzymanie przez Bank oœwiadczenia woli Klienta o odmowie przyjêcia zmian w Regulaminie i/lub Taryfie i/lub
„Zasadach” jest równoznaczne ze zùo¿eniem przez Klienta oœwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa
w § 32.

Rozdziaù XVII
Postanowienia koñcowe
§ 37
1. Rozliczenie transakcji walutowej w przypadku, gdy jest powi¹zane z:
1) realizacj¹ pùatnoœci w obrocie z zagranic¹,
2) rozliczeniem nale¿noœci i zobowi¹zañ wynikaj¹cych w szczególnoœci z tytuùu akredytyw, gwarancji i kredytów
dewizowych, jest uregulowane przez odrêbne przepisy Banku oraz umowy zawarte miêdzy Bankiem a jego
klientami.
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2. Bank ma prawo obci¹¿yã Klienta odsetkami (wedùug stawki procentowej wskazane w Umowie)
od nierozliczonych w terminie nale¿noœci z tytuùu transakcji terminowej naliczonymi od dnia rozliczenia
transakcji do dnia poprzedzaj¹cego spùatê zadùu¿enia.
§ 38
1. Wszelka korespondencja pomiêdzy Bankiem a Klientem zwi¹zana z Umow¹ odbywa siê na adres
do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany w Umowie.
2. Podany przez Klienta adres do korespondencji mo¿e byã tylko w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Niedozwolone jest podanie jako adresu do korespondencji adresu oddziaùu lub placówki Banku.
3. W celu prawidùowego wykonania postanowieñ Umowy i niniejszego Regulaminu, Bank zbiera i przechowuje
dane osobowe czùonków organów Klienta oraz jego peùnomocników.
4. Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy przy ulicy Jagielloñskiej 17.
5. Podane dane osobowe mog¹ byã przekazywane do przetwarzania innym podmiotom w zakresie, w jakim jest to
niezbêdne do zawarcia i wykonania Umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z póên. zm.), z którymi Bank zawarù umowy
w zwi¹zku z obsùug¹ natychmiastowych i terminowych transakcji walutowych.
6. Osoba, której dane dotycz¹ ma prawo dostêpu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz
prawo wnoszenia sprzeciwu lub pisemnego ¿¹dania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.6,
7, 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póên.
zm.).
7. Przekazywanie przez Bank danych dotycz¹cych Klienta i zwi¹zanych z terminowymi transakcjami walutowymi
zawartymi na podstawie Umowy oraz w zakresie sporów zwi¹zanych z takimi transakcjami, do ESMA,
do repozytoriów transakcji lub do Komisji Nadzoru Finansowego w zwi¹zku z wymogami EMIR lub w zakresie
okreœlonym odrêbn¹ umow¹ zawarta pomiêdzy Bankiem a repozytorium transakcji, nie stanowi naruszenia
tajemnicy bankowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej.
8. Klient i peùnomocnik obowi¹zani s¹ zawiadomiã Bank o ka¿dej zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu do
korespondencji. Zawiadomienie skùadane jest pisemnie lub w inny sposób okreœlony w Umowie. Bank nie ponosi
odpowiedzialnoœci za skutki wynikaj¹ce z niedopeùnienia obowi¹zków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
9. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samoœci lub wzoru podpisów osób uprawnionych do dziaùania w imieniu
Klienta wymaga pisemnego zgùoszenia, które skùadane jest w oddziaùach lub placówkach Banku.
10. Klient i peùnomocnik zobowi¹zani s¹ zgùosiã pisemnie utratê dokumentu to¿samoœci sùu¿¹cego do
identyfikowania osób uprawnionych do dziaùania w imieniu Klienta w kontaktach z Bankiem, jak równie¿ zmianê
numeru telefonu wskazanego w Umowie jako telefon kontaktowy.
11. W celu zapewnienia wùaœciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e poprosiã osobê skùadaj¹c¹ Dyspozycjê
o okazanie dodatkowego dokumentu to¿samoœci.
12. Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr. 72, poz. 665 z póên. zm.) czynnoœci operacyjne zwi¹zane z obsùug¹ transakcji walutowych
indywidualnie negocjowanych, na podstawie zawartych umów przez Bank, Bank powierza swojej spóùce
zale¿nej dziaùaj¹cej pod firm¹ Centrum Operacyjne sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17,
85-959 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziaù
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000359084.
§ 39
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie oraz w Umowie maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak
równie¿ regulacje wydane przez Komisjê Nadzoru Finansowego, jak równie¿ inne przepisy prawa.
2. Postanowienia Regulaminu obowi¹zuj¹ Strony z dniem podpisania Umowy.
3. Regulamin stanowi integralna czêœã Umowy.
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