REGULAMIN

I.

Postanowienia ogólne
§1

Konta dla osób fizycznych w Euro
Banku S.A.

1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku
S.A., zw any dalej Regulaminem, określa w arunki otw ierania,
prow adzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro
Bank S.A oraz realizacji Transakcji płatniczych, które
w przypadkach i
zakresie szczegółowo określonych
w § 2 i w dalszych postanow ieniach Regulaminu, stanowią
usługi
reprezentatywne
w
rozumieniu
Wykazu
Usług Reprezentatyw nych.
2. W spraw ach nieuregulow anych w Umow ie, Umow ie o limit
i Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw y Prawo
bankow e, ustaw y o usługach płatniczych, ustaw y o kredycie
konsumenckim, Kodeksu cywilnego, ustawy o przeciw działaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy
Praw o dew izowe oraz inne pow szechnie obow iązujące
przepisy praw a.
3. Terminy zdefiniowane i pisane w ielką literą mają takie
znaczenie, jakie im nadano w niniejszym Regulaminie.
Usługom, które w pełnym lub częściowym zakresie
odpow iadają
definicjom
usług
reprezentatywnych
zamieszczonym w Wykazie Usług Reprezentatywnych, Bank
w § 2 w skazuje ich nazw y w brzmieniu nadanym w Wykazie
Usług Reprezentatywnych. w dalszej części Regulaminu Bank
stosuje dla tych usług odpow iadające im nazw y handlow e.
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Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Bank – Euro Bank S.A. z siedzibą w e Wrocław iu, adres
poczty elektronicznej: info@eurobank.pl, strona internetow a:
w w w .eurobank.pl,
Bankow ość Elektroniczna – usługi Bankow ości Internetowej
i Bankow ości Telefonicznej, określone w Regulaminie Bankow ości
Elektronicznej; Bankow ość Internetow a oraz Bankowość
Telefoniczna stanową nazwy handlowe dla usług – odpow iednio
„usługi bankow ości elektronicznej” oraz „usługi bankowości
telefonicznej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych,
COK – Centrum Obsługi Klienta; jednostka organizacyjna Banku
prow adząca telefoniczną obsługę klienta,
Dokum ent dotyczący opłat - dokument, o którym mow a w art. 20a
UPP zaw ierający opłaty pobierane z tytułu św iadczenia usług
zaw artych w Wykazie Usług Reprezentatywnych, w zw iązku z
prow adzeniem rachunku płatniczego,
Dostępne środki – Saldo pow iększone o niew ykorzystany Limit
kredytow y i pomniejszone o kw oty blokad w ynikających z transakcji
zrealizowanych przy użyciu Kart płatniczych, zaległych opłat,
odsetek i prow izji oraz innych blokad (np. założonych na Rachunku
na w niosek Posiadacza),
Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w łącznie, z
w yjątkiem dni ustaw ow o w olnych od pracy,
Dzień Założenia Lokaty – dzień złożenia dyspozycji
założenia lokaty,
Dzień Zakończenia Lokaty – dzień w którym kończy się
okres lokaty,
eurobank online – serwis udostępniany przez Bank umożliw iający
św iadczenie usług bankow ych za pośrednictw em Internetu,
Godzina graniczna – określona przez Bank godzina, do której Bank
realizuje otrzymane zlecenia Transakcji płatniczych tego samego
dnia, podaw ana w formie tabeli godzin granicznych w Placów kach,
za pośrednictw em COK oraz na stronie internetow ej Banku,
IBAN – (ang. International Bank Account Number) /
międzynarodow y numer rachunku bankow ego w ykorzystywany w
w alutowych transakcjach płatniczych – jednoznaczny identyfikator
rachunku klienta w banku służący do identyfikacji rachunku
bankow ego w transakcjach z dostaw cami usług płatniczych na
terenie Państw członkowskich oraz w krajach, które przyjęły IBAN
jako standard numeracji rachunków bankowych. IBAN składa się z
dw uliterowego kodu kraju, po którym następują dw ie cyfry kontrolne
(sprawdzające) i do trzydziestu znaków alfanumerycznych
określających numer rachunku. w przypadku rachunków
prow adzonych przez banki w Polsce IBAN składa się z kodu „PL”
oraz numeru NRB,
Indyw idualne dane uw ierzytelniające – indyw idualne dane
zapew niane Płatnikow i przez Bank do celów identyfikacji w
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Kanałach dostępu (m.in. login, hasła, kody do Bankow ości
Elektronicznej) oraz dane Karty płatniczej (numer Karty, data
w ażności Karty, numer PIN, kod CVV2/ Hasło OTP)
Kanały dostępu – sposób komunikacji i obsługi produktów
bankow ych inny niż w Placów ce, w szczególności za
pośrednictwem telefonu (COK) lub Internetu (eurobank online i
aplikacja mobilna); składanie w niosków (dyspozycji) za
pośrednictwem Kanałów dostępu jest możliw e, o ile taki sposób
komunikacji
jest
udostępniony
dla
danego
rodzaju
w nioskow anej czynności
Karta płatnicza – debetow a karta płatnicza, wydawana przez Bank
na podstaw ie umow y o kartę płatniczą, umożliw iająca jej
Użytkow nikowi dostęp do środków zgromadzonych na Rachunku;
Karta jest w ydaw ana i obsługiw ana przez Bank w ramach
św iadczenia usług: „w ydanie karty płatniczej” i „obsługa karty
debetow ej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatyw nych
Kod BIC/SWIFT – kod identyfikacyjny instytucji, stosowany w
transakcjach międzynarodowych do jednoznacznej identyfikacji
baku zleceniodaw cy/beneficjenta, składający się z 8 lub 11 znaków
(liter i cyfr)
Konto – zbiór rachunków bankow ych klienta prow adzonych w
Walucie bazow ej oraz Walutach niebazow ych składający się z
Rachunku bieżącego oraz z określonej przez Bank
maksymalnej liczby lokat, Rachunków oszczędnościowych oraz
Rachunków w alutow ych,
Kurs krzyżowy – kurs walutowy, wyznaczony na podstawie Kursów
w alutowych dwóch walut obcych – kursu kupna i kursu sprzedaży
w alut obcych, który jest stosowany, gdy transakcja jest realizowana
pomiędzy dw oma Walutami niebazow ymi,
Kurs w alutowy / Kurs w ymiany – cena, po której następuje
w ymiana jednej w aluty na inną w alutę, w yrażona jako ilość
jednostek w aluty w ymienianej do Waluty bazow ej (PLN),
Lim it kredytowy – stanowi nazwę handlową dla usługi „kredyt w
rachunku
płatniczym”
w
rozumieniu
Wykazu
Usług
Reprezentatyw nych – kredyt odnaw ialny w Rachunku bieżącym,
Małoletni – Posiadacz, który ukończył trzynaście lat, a nie ukończył
osiemnastego roku życia i posiada ograniczoną zdolność do
czynności praw nych,
NRB / num er rachunku bankowego – jednoznaczny identyfikator
rachunku klienta w banku przyjęty w polskim systemie numeracji
rachunków bankow ych, stosow any w transakcjach krajowych.
Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dw udziestu
sześciu cyfr, tj. z dw óch cyfr kontrolnych, po których następuje
osiem cyfr numeru rozliczeniowego banku i szesnaście cyfr numeru
rachunku klienta w banku,
Odbiorca – osoba fizyczna, osoba praw na oraz jednostka
organizacyjna niebędąca osobą praw ną, której ustaw a przyznaje
zdolność praw ną, będąca odbiorcą środków pieniężnych
stanow iących przedmiot Transakcji płatniczej
Okres Lokaty – czas, na jaki została zaw arta Lokata, w skazany w
Potw ierdzeniu założenia lokaty. Okres Lokaty rozpoczyna się w
Dniu założenia lokaty albo w dniu dokonania wpłaty środków, tj. dnia
zaksięgow ania kwoty lokaty na w skazanym w dyspozycji rachunku
– w odniesieniu do Lokaty w arunkowej - i kończy się w Dniu
Zakończenia Lokaty, to jest po upływ ie okresu lokaty w skazanego
w Potw ierdzeniu założenia lokaty
Pakiet – określony zbiór parametrów związanych z obsługą Konta,
Rachunku oszczędnościowego lub Rachunku w alutowego oraz
usług dodatkow ych, do którego zastosowanie mają odpow iednia
Tabela opłat i prow izji oraz Tabela oprocentow ania,
Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej
albo państw o członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz Szw ajcaria – strona umow y o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
Pełnom ocnik – osoba fizyczna lub Bank upow ażnione przez
Posiadacza lub Współposiadacza do dokonyw ania określonych w
Regulaminie operacji zw iązanych z Kontem,
Placów ka – jednostka organizacyjna Banku lub jednostka
organizacyjna podmiotu, który zaw arł z Bankiem umow ę o
w spółpracy w zakresie sprzedaży produktów Banku, prow adząca
obsługę klientów ,
Płatnik – osoba fizyczna, składająca Zlecenie płatnicze,
Polecenie zapłaty – stanow i usługę „polecenia zapłaty” w
rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych - usługa płatnicza
polegająca na obciążeniu określoną kw otą Rachunku
bieżącego/oszczędnościowego Płatnika na skutek Transakcji

płatniczej zainicjow anej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie
Zgody na obciążenie rachunku udzielonej przez Płatnika,
Posiadacz – osoba fizyczna, z którą Bank zaw arł Umow ę,
Pow iadomienie do konta – usługa zapew niająca dostęp do
informacji o czynnościach i operacjach na Rachunku za
pośrednictwem w iadomości SMS i/lub e-mail i/lub w iadomości
mobilnych - w zakresie w jakim służy przekazywaniu komunikatów
dotyczących Konta za pośrednictwem w iadomości SMS stanowi
nazw ę handlow ą dla usługi „pow iadamianie SMS” w rozumieniu
Wykazu Usług Reprezentatyw nych
Potw ierdzenie założenia lokaty– potw ierdzenie złożenia przez
Klienta dyspozycji założenia lokaty,
Praw o dewizowe – ustawa Praw o dewizowe, z dnia 27 lipca 2002
r. (Dz. U. 2012 poz. 128 z późniejszymi zmianami),
Przedstawiciel ustawowy – każdy z rodziców, o ile nie jest
pozbaw iony w ładzy rodzicielskiej, lub opiekun w yznaczony przez
sąd opiekuńczy lub kurator w yznaczony przez sąd opiekuńczy do
zarządu majątkiem Małoletniego,
Przelew – dyspozycja płatnicza realizow ana w jednej ze
w skazanych form: Przelew ekspresowy, Przelew do innego banku
w w alucie PLN (ELIXIR),Przelew SORBNET, Przelew w alutowy
(Przelew SEPA, Przelew SWIFT), Przelew w ew nętrzny,
Przelew autoryzacyjny przelew
realizow any
przez
Wnioskującego o konto z podanego w e Wniosku rachunku
prow adzonego na rzecz Wnioskującego w innym banku z siedzibą
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, służący do w eryfikacji
tożsamości Wnioskującego,
Przelew ekspresow y – stanow i nazw ę handlow ą dla usługi
„polecenie
przelewu” w
rozumieniu
Wykazu
Usług
Reprezentatywnych – zlecenie płatnicze realizow ane za
pośrednictw em Systemu Płatności BlueCash,
Przelew do innego banku w w alucie PLN (ELIXIR) – stanowi
nazw ę handlow ą dla usługi „polecenie przelew u” w rozumieniu
Wykazu Usług Reprezentatyw nych – zlecenie płatnicze,
realizow ane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego ELIXIR,
prow adzonego przez Krajow ą Izbę Rozliczeniow ą,
Przelew SEPA – stanow i nazwę handlow ą dla usługi „polecenie
przelew u SEPA” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych zlecenie płatnicze w w alucie euro (EUR) realizow ane za
pośrednictwem systemu SEPA (ang. Single Euro Payments Area),
pomiędzy rachunkami prow adzonymi w Państwach członkowskich
oraz bankach, które przystąpiły do systemu
Przelew SORBNET – stanowi nazw ę handlow ą dla usługi
„polecenie
przelewu” w
rozumieniu
Wykazu
Usług
Reprezentatywnych – zlecenie płatnicze, realizow ane za
pośrednictwem
systemu
rozliczeniowego
SORBNET,
prow adzonego przez Narodow y Bank Polski, umożliw iającego
dokonyw anie rozliczeń w ysokokw otow ych,
Przelew SWIFT – stanow i nazwę handlową dla usługi „polecenie
przelew u” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych przelew w w alucie obcej do innego banku krajow ego lub
zagranicznego inny niż przelew SEPA
Przelew w ewnętrzny - stanow i nazw ę handlow ą dla usługi
„polecenie przelew u wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług
Reprezentatywnych - przelew między rachunkami prow adzonymi
przez Bank.
Przelew w alutow y – Przelew SEPA, Przelew SWIFT,
Rachunek bieżący – bankow y rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony dla osób fizycznych w Walucie bazowej,
Rachunek Lokaty – rachunek terminow ej lokaty oszczędnościowej
na którym zdeponow ane są środki Lokaty, niebędący
rachunkiem bieżącym,
Rachunek oszczędnościowy – rachunek prow adzony w ramach
Konta, w Walucie bazow ej, służący do przechowywania środków
pieniężnych, w Pakietach: Rachunek Oszczędnościowy (otwierany
do 31.01.2012 r.), Progres Rachunek Oszczędnościowy oraz
Rachunek Oszczędnościow y Ekstra Zysk,
Rachunek walutowy – rachunek w walucie obcej, prowadzony w
ramach Konta,
Restrukturyzacja – zmiana w arunków lub terminów spłaty
w ykorzystanego Limitu kredytowego dokonyw ana na w niosek
Posiadacza albo Banku, na w arunkach uzgodnionych przez strony
Umow y o limit,
Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
Saldo – stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku,
Słow niczek – dokument, o którym mow a w art. 20b ust. 2 UPP.
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Dokument obejmujący objaśnienia pojęć zaw artych w wykazie usług
reprezentatyw nych,
System Płatności BlueCash (SPBC) – system umożliw iający
w ymianę komunikatów o międzybankow ych, krajowych Zleceniach
płatniczych realizow anych w czasie rzeczywistym, prow adzony
przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-717, przy
ul. Haffnera 6,
Tabela kursów walut – wykaz referencyjnych kursów walutowych
obow iązujących w Banku, ustalany w oparciu o notowania serwisu
Reuters/Bloomberg i
udostępniany
w
Placów kach,
za
pośrednictw em COK oraz na stronie internetow ej Banku,
Tabela oprocentowania – tabela odzwierciedlająca w ysokość
oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunkach
bieżących, Rachunkach
oszczędnościowych, Rachunkach
w alutowych, rachunkach lokat, oprocentowanie Limitu kredytowego
i niedozw olonego zadłużenia na Rachunku,
Tabela opłat i prowizji – w ykaz opłat i prow izji, pobieranych przez
Bank za czynności zw iązane z obsługą Konta i Kart płatniczych
określonych w Tabeli Opłat i Prow izji – Konto Osobiste
i Karty Płatnicze,
Tabela opłat i prow izji - lim it kredytowy – w ykaz opłat i prow izji,
pobieranych przez Bank za czynności związane z zawarciem oraz
w ykonywaniem Umow y o limit, określonych w Tabeli Opłat i Prow izji
– Limit Kredytow y w Rachunku bieżącym,
Transakcja płatnicza – w płata (w tym Wpłata gotów ki), Przelew,
Zlecenie stałe, Polecenie zapłaty lub w ypłata środków pieniężnych
(w tym Wypłata gotów ki) zainicjow ana przez osobę będącą
Odbiorcą tych środków lub przez osobę składającą dyspozycję,
Um ow a – Umow a zintegrow ana o prow adzenie konta dla osób
fizycznych, kartę płatniczą, usługi bankow ości elektronicznej,
Um ow a o lim it – Umow a o Limit kredytow y w Rachunku bieżącym,
Unikatowy identyfikator – kombinacja liter i/lub cyfr, stanowiąca
numer rachunku Odbiorcy Transakcji płatniczej, zgodny ze
standardem NRB/IBAN,
który
jest
dostarczany przez
Posiadacza/Pełnomocnika/Przedstaw iciela
ustawowego
w
celu jednoznacznego zidentyfikowania rachunku
Odbiorcy
Transakcji płatniczej,
Usługa płatnicza – usługa realizacji przez Bank lub innego
dostaw cę Zlecenia płatniczego,
UUP – ustaw a o usługach płatniczych, z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz. U. 2014 , poz. 873, z późniejszymi zmianami),
Uw ierzytelnianie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację
tożsamości Posiadacza, łącznie ze stosowaniem Indyw idualnych
danych uw ierzytelniających,
Użytkownik – Posiadacz lub Pełnomocnik, któremu została
w ydana Karta,
Waluta bazow a – złoty polski (PLN),
Waluta niebazow a – w aluta inna niż złoty polski (PLN),
Wniosek – wniosek o zawarcie Umow y składany za pośrednictwem
strony internetow ej Banku,
Wnioskujący – osoba fizyczna w nioskująca o zaw arcie Umow y,
Wpłata gotówki –w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
usługa polegająca na w płacie gotów ki na rachunek płatniczy
konsumenta za pomocą urządzenia umożliw iającego taką w płatę
lub w placów ce dostaw cy,
Wpłatom at – urządzenie samoobsługowe oznaczone logo Banku
umożliw iające Użytkow nikowi Wpłatę gotów ki na Rachunek
bieżący, Rachunek oszczędnościowy przy użyciu Karty płatniczej
w Walucie bazow ej,
Wykaz
Usług
Reprezentatywnych –
w ykaz usług
reprezentatywnych pow iązanych z rachunkiem płatniczym
określony w rozporządzeniu Ministra Rozw oju i Finansów z dnia 14
lipca 2017 r. w sprawie w ykazu usług reprezentatywnych
pow iązanych z rachunkiem płatniczym wydanym na podstawie art.
14f Ustaw y UUP lub w aktach zmieniających to rozporządzenie,
Wypłata gotów ki –
w
rozumieniu
Wykazu Usług
Reprezentatywnych usługa polegająca na w ypłacie gotów ki z
rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliw iającego taką w ypłatę lub w placów ce dostaw cy
Współposiadacze – osoby fizyczne, z którymi Bank zaw arł Umowę
Konta w spólnego,
Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty Limitu kredytowego
w raz z odsetkami w terminach określonych w Umowie o limit, Zgoda
na obciążanie rachunku – ośw iadczenie w oli Posiadacza do
obciążania jego Rachunku bieżącego/oszczędnościowego przez
Odbiorcę w formie Polecenia zapłaty,

Zestawienie opłat – zestawienie opłat za usługi pow iązane z
Rachunkiem, o którym mow a w art. 32b i 32c Ustawy UUP, Zlecenie
płatnicze – dyspozycja Posiadacza/Pełnomocnika/ Przedstaw iciela
ustaw owego w ykonania Transakcji płatniczej, Zlecenie stałe –
stanow i usługę „zlecenie stałe” w rozumieniu Wykazu Usług
Reprezentatywnych - usługa inicjow ana przez płatnika polegająca
na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej
w ysokości z rachunku płatniczego Płatnika na rachunek płatniczy
Odbiorcy.

§3

1. Konto służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych, z w yłączeniem rozliczeń związanych z
prow adzeniem działalności gospodarczej
oraz transakcji,
o których mow a w art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardow ych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
2. W ramach Konta na rzecz Posiadacza Bank prowadzi
Rachunek bieżący.
3. Posiadacz/Pełnomocnik/Przedstaw iciel ustaw owy może zlecić
Bankow i założenie jednego bądź w ięcej Rachunków
oszczędnościowych i/lub jednej lub w ięcej lokat i/lub jednego
lub w ięcej Rachunków w alutow ych.
4. Otw arcie i/lub zamknięcie Rachunku oszczędnościowego,
Rachunku w alutowego bądź otwarcie i/lub zerw anie lokaty jest
realizow ane na podstaw ie odrębnej dyspozycji.
5. Ośw iadczenie Posiadacza o w oli zamknięcia Rachunku
bieżącego jest rów noznaczne z w ypowiedzeniem przez
niego Umow y.

II.

Otwarcie i prowadzenie Konta
§4

1. Bank otw iera i prow adzi Konto na w niosek Wnioskującego,
który spełnia następujące w arunki:
a) posiada status Rezydenta,
b) przedstaw ił dokumenty w skazane w ust. 3,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; wymóg ten
nie dotyczy Konta, którego Posiadaczem jest Małoletni,
d) w przypadku Umow y zaw ieranej w formie elektronicznej,
posiada obyw atelstwo polskie oraz potw ierdził swoją
tożsamość, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2.
2. Otw arcie Konta następuje przez zaw arcie Umow y pomiędzy
Bankiem a osobą spełniającą w arunki określone w ust. 1 w
formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust.
2.
3. W celu zaw arcia Umow y w formie pisemnej niezbędne jest
przedstawienie ważnego dowodu osobistego lub, w przypadku
obcokrajow ców, innego akceptowanego przez Bank dokumentu
tożsamości zaw ierającego zdjęcie, numer PESEL oraz
potw ierdzającego status Rezydenta.
4. W przypadku w ątpliwości dotyczących danych osobowych
Posiadacza/Pełnomocnika/Przedstaw iciela
ustawowego
Bank może
zażądać
dodatkow ych
dokumentów
potw ierdzających tożsamość.
5. Przed zaw arciem Umow y w formie pisemnej Posiadacz składa
w zór podpisu na karcie wzoru podpisu. Posiadacz, który zawarł
Umow ę w formie elektronicznej, jest zobowiązany złożyć wzór
podpisu na karcie w zoru podpisu oraz przedstawić oryginał
dow odu osobistego podczas pierw szej w izyty w Placów ce.
6. Karta w zoru podpisu jest w ykorzystywana do identyfikacji
Posiadacza przy w szelkich pisemnych dyspozycjach
i ośw iadczeniach składanych w Placów ce dotyczących
czynności bankow ych oraz do identyfikacji podpisu na
korespondencji przesyłanej do Banku.
7. Bank zastrzega sobie praw o odmow y zaw arcia Umow y bez
podania przyczyn. Bank uzasadni odmow ę zawarcia Umowy w
przypadku, kiedy pow szechnie obowiązujące przepisy prawa
nałożą na Bank taki obow iązek.

§5
1. Umow a w formie elektronicznej może zostać zaw arta tylko
przez Wnioskującego, który nie jest Posiadaczem,
Współposiadaczem lub
Pełnomocnikiem
do
Konta
prow adzonego w Banku.
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2. Warunkiem zaw arcia umow y w formie elektronicznej jest
łącznie:
a) złożenie przez Wnioskującego ośw iadczenia w oli zawarcia
umow y w formie elektronicznej (na podstaw ie Przelewu
autoryzacyjnego),
b) w ypełnienie przez Wnioskującego i w ysłanie do Banku
Wniosku w raz ze skanem dow odu osobistego,
c) posiadanie przez Wnioskującego indyw idualnego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w innym banku, którego
siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
d) w ykonanie
przez
Wnioskującego
Przelewu
autoryzacyjnego, spełniającego warunki określone w ust. 3
lit. e),
e) pozytywna w eryfikacja danych Wnioskującego, zgodnie z
ust. 3 lit. g).
3. Tryb zaw arcia Umow y w formie elektronicznej jest następujący:
a) Wnioskujący w e Wniosku dokonuje w yboru sposobu
zaw arcia Umow y. Wybór sposobu zawarcia Umow y „on-line
- przelew z innego banku” jest jednoznaczny ze złożeniem
przez Wnioskującego oświadczenia woli o zawarciu Umowy
poprzez dokonanie Przelew u autoryzacyjnego. Bank
udostępnia Wnioskującemu w w ersji elektronicznej
niniejszy Regulamin w sposób umożliw iający jego
przechowywanie i odtw arzanie w zwykłym toku czynności,
b) Wnioskujący w ypełnia i w ysyła Wniosek, w którym
przekazuje m.in. sw oje dane osobowe, adres e-mail, numer
telefonu komórkow ego oraz rachunek, z którego w ykona
Przelew autoryzacyjny w celu zawarcia Umow y, do wniosku
Wnioskodaw ca dołącza skan dow odu osobistego,
c) na etapie
składania Wniosku Bank
dostarcza
Wnioskującemu w szelkie informacje niezbędne do
skutecznego i praw idłowego złożenia Wniosku i
przedstawia w w ersji elektronicznej w zorzec Umow y i
Tabelę Opłat i Prow izji, Tabelę oprocentowania oraz
regulaminy produktów w sposób umożliw iający ich
przechowywanie i odtw arzanie w zw ykłym toku czynności
d) po otrzymaniu praw idłowo w ypełnionego Wniosku Bank
przesyła Wnioskującemu na podany w e Wniosku adres email informacje dotyczące statusu Wniosku oraz w zorzec
Umow y, Tabelę Opłat i Prow izji, Tabelę oprocentowania
oraz regulaminy produktów , w sposób umożliw iający ich
przechowywanie i odtw arzanie w zwykłym toku czynności,
e) po praw idłowym w ypełnieniu Wniosku Bank prezentuje
informacje o numerze rachunku bankow ego, tytule i kw ocie
Przelew u autoryzacyjnego, który Wnioskujący jest
zobow iązany zrealizować w terminie, o którym mow a w lit.
f) poniżej,
f) Wnioskujący zobow iązany jest w ykonać Przelew
autoryzacyjny w terminie 1 dnia od dnia otrzymania
potw ierdzenia przyjęcia Wniosku do realizacji, zgodnie
z lit. e),
g) po zaksięgow aniu Przelew u autoryzacyjnego Bank
w eryfikuje zgodność danych przelew u z danymi
w skazanymi we Wniosku oraz skanie dowodu osobistego w
zakresie imienia, nazw iska, adresu nadaw cy przelew u,
numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z
którego zrealizow ano przelew, tytułu i kw oty przelewu.
Weryfikacja danych Wnioskującego realizowana jest przez
Bank najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego od dnia
zaksięgow ania Przelew u autoryzacyjnego na rachunku
podanym przez Bank,
h) po pozytywnej weryfikacji danych, o której mow a w lit. g)
Bank w ykonuje przelew zw rotny na rachunek, z którego
został zrealizow any Przelew autoryzacyjny. Kw ota
przelew u zw rotnego jest zgodna z kw otą Przelewu
autoryzacyjnego. w tytule przelew u Bank przekazuje
informację potw ierdzającą zawarcie Umow y oraz
indyw idualny identyfikator, umożliw iający logow anie do
Bankow ości Elektronicznej,
i) w przypadku negatywnej weryfikacji danych, o której mowa
w lit. g), Bank dokona zw rotu Przelew u autoryzacyjnego,
przekazując
w
tytule
przelew u
informację o
odrzuceniu Wniosku,
j) w przypadku niewykonania przez Wnioskującego Przelewu
autoryzacyjnego, spełniającego warunki określone w lit. e),
Bank odrzuca Wniosek,

k) Bank informuje Posiadacza o zaw arciu Umow y lub
odrzuceniu Wniosku poprzez w ysłanie w iadomości na
podany w e Wniosku adres e-mail,
l) najpóźniej następnego Dnia roboczego po zawarciu Umowy
Bank dostarcza spersonalizowaną treść Umow y w formie
elektronicznej, za pośrednictwem poczty w ewnętrznej w
serw isie eurobank online.
4. Wykonanie przez Wnioskującego Przelew u autoryzacyjnego
jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wnioskującego oferty
zaw arcia Umow y, na zasadach określonych w e Wniosku.
Chw ilą zaw arcia Umow y jest otrzymanie przelewu zwrotnego, o
którym mow a w ust. 3 lit. h).
5. Na podstaw ie Wniosku może zostać otw arte tylko Konto
indyw idualne.
6. Bank udostępnia informacje o zasadach otwarcia i prow adzeniu
Konta rów nież w Placów kach, telefonicznie w COK oraz na
stronie internetow ej Banku.

§6

1. Konto może być prow adzone jako:
a) Konto indyw idualne dla jednego Posiadacza lub
b) Konto w spólne dla dw óch Współposiadaczy, przy czym
każdy ze Współposiadaczy w inien spełniać w arunki
określone w § 4 ust. 1.
2. W przypadku Konta w spólnego każdy z Współposiadaczy
może:
a) dysponować samodzielnie
środkami
pieniężnymi
znajdującymi się na Koncie,
b) dokonyw ać samodzielnie czynności w ynikających z
Umow y, w tym ustanaw iać Pełnomocników
oraz
w ypowiedzieć Umow ę ze skutkiem dla drugiego
Współposiadacza.
3. Ilekroć w Regulaminie mow a jest o Posiadaczu, postanow ienia
dotyczą również Współposiadacza Konta w spólnego, chyba że
zaznaczono inaczej.
4. Działanie
lub
zaniechanie
działania
jednego
ze
Współposiadaczy, jak rów nież Pełnomocnika, w ywołuje skutki
dla drugiego Współposiadacza.
5. Udziały w Koncie w spólnym są rów ne, niezależnie od
faktycznego w kładu każdego ze Współposiadaczy.
6. Współposiadacze Konta w spólnego ponoszą solidarną
odpow iedzialność za:
a) zobow iązania
zaciągnięte
przez
każdego
ze
Współposiadaczy w ramach Umow y,
b) zadłużenie pow stałe na Koncie,
c) skutki
dyspozycji w ydanej przez
Pełnomocnika
ustanow ionego do Konta w spólnego.

§7
1. Przekształcenie Konta indyw idualnego prow adzonego dla
jednego Posiadacza na Konto w spólne odbywa się na zgodny
w niosek Posiadacza oraz osoby przystępującej, przez zawarcie
aneksu do Umow y. Przy przekształceniu stosuje się
odpow iednio
postanow ienia
Regulaminu
dotyczące
otw ierania Konta.
2. Przekształcenie Konta indyw idualnego na Konto w spólne nie
jest możliw e, jeżeli w Rachunku bieżącym przyznany został
Limit kredytow y.

§8
1. W Umow ie określony jest Pakiet, w edług którego naliczane
będą opłaty i prow izje za czynności związane z obsługą Konta
oraz oprocentow anie Rachunku bieżącego.
2. Posiadacz może raz w miesiącu zmienić Pakiet w drodze
pisemnej dyspozycji złożonej w Placów ce lub poprzez
Kanały dostępu.
3. Zmiana, o której mow a w ust. 2, w chodzi w życie w dniu
następującym po dniu złożenia dyspozycji.

§9
1. Umow ę w imieniu Małoletniego może zaw rzeć jego
Przedstaw iciel ustaw ow y.
2. Małoletni, który ukończył 13 rok życia, jest upow ażniony do
samodzielnego zaw arcia Umow y pod w arunkiem, że jego
Przedstaw iciel ustawowy wyrazi pisemną zgodę na zaw arcie
Umow y. W przeciw nym w ypadku Umow a zaw arta przez
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Małoletniego jest niew ażna.
3. Konto prow adzone na rzecz Małoletniego może być
prow adzone tylko jako Konto indyw idualne.
4. Przedstaw iciel ustawowy składa wzór podpisu na karcie wzoru
podpisu w obecności pracow nika Banku.
5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Małoletniego są
jego w łasnością.
6. Środkami zgromadzonymi na Koncie prow adzonym na rzecz
Małoletniego może dysponow ać:
a) Małoletni, o ile jego Przedstawiciel ustawowy nie dostarczy
do Banku pisemnego sprzeciw u, oraz
b) Przedstaw iciel ustaw ow y Małoletniego
w drodze zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym
zw ykły zarząd, na podstaw ie praw omocnego orzeczenia
sądu opiekuńczego.
7. Małoletni, po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności
praw nych, zobow iązany jest do zmiany Pakietu na Konto
przeznaczone dla osoby pełnoletniej.
8. Przedstaw iciel ustawowy jest zobowiązany do niezw łocznego
informow ania Banku o zmianach w reprezentacji Małoletniego i
do przedłożenia dokumentów potw ierdzających zmiany w
tym zakresie.
9. Bank nie przyjmuje do Konta prow adzonego na rzecz
Małoletniego dyspozycji udzielenia pełnomocnictw a.

III.

§ 11

Pełnomocnikow i nie przysługuje praw o do:
a) udzielania dalszych pełnomocnictw oraz odw oływania
pełnomocnictw ,
b) składania oraz odw oływania dyspozycji na w ypadek
śmierci,
c) zmiany lub rozw iązania Umow y.

§ 12
Posiadacz ponosi pełną odpow iedzialność za dyspozycje złożone
przez Pełnomocnika.

§ 13

Pełnomocnictw o w ygasa z chw ilą:
a) jego odw ołania,
b) utraty zdolności do czynności praw nych przez
Pełnomocnika posiadającego pełnomocnictw o w zakresie
określonym w § 10 ust. 4 lit. c),
c) utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych
przez Pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo w
zakresie określonym w § 10 ust. 4 lit. a) i b),
d) otrzymania przez Bank w iarygodnej informacji o śmierci
Pełnomocnika lub Posiadacza,
e) z upływ em 10 lat w przypadku braku dyspozycji Posiadacza
do Konta.

Pełnomocnictwa

IV.

§ 10

1. Posiadacz może ustanowić Pełnomocników do dysponowania
Kontem.
2. Udzielenie i odw ołanie pełnomocnictw a w ymaga formy
pisemnej pod rygorem niew ażności. Własnoręczność podpisu
Posiadacza udzielającego i odw ołującego pełnomocnictwo
pow inna być pośw iadczona przez:
a) pracow nika Banku lub
b) notariusza lub
c) polską placów kę dyplomatyczną lub konsularną bądź
notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała
umow ę o pomocy praw nej w sprawach cywilnych, lub
potw ierdzona urzędowo lub notarialnie w raz z dołączoną
apostille w rozumieniu Konw encji znoszącej w ymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
Pośw iadczenie przez notariusza zagranicznego oraz
klauzula apostille pow inny być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego danego języka
w Polsce.
3. Pełnomocnik składa w zór podpisu na karcie w zoru podpisu w
obecności pracow nika Banku.
4. Posiadacz może udzielić pełnomocnictw a w zakresie:
a) ogólnym, w ramach którego Pełnomocnik działa w takim
samym zakresie jak Posiadacz, z zastrzeżeniem § 11,
b) szczególnym, w ramach którego Pełnomocnik ma prawo do
dokonania czynności określonych w treści pełnomocnictwa,
c) dysponowania Kontem
w yłącznie
przy
użyciu
Karty płatniczej.
5. Pełnomocnik ustanowiony w sposób określony w ust. 4 lit. a) i b)
musi spełniać w arunki określone w § 4 ust. 1.
6. Pełnomocnik ustanowiony w sposób określony w ust. 4 lit. c)
musi spełniać następujące w arunki:
a) posiadać status Rezydenta,
b) posiadać ograniczoną lub
pełną
zdolność do
czynności praw nych.
7. W przypadku Konta w spólnego pełnomocnictw a określone w
ust. 4 udzielane są na podstaw ie oświadczenia jednego ze
Współposiadaczy lub
w spólnego ośw iadczenia obu
Współposiadaczy.
8. Pełnomocnictw o może być w każdym czasie odw ołane. w
przypadku Konta w spólnego pełnomocnictwo może odw ołać
każdy ze Współposiadaczy samodzielnie.
9. Pełnomocnictw o ogólne upow ażnia Pełnomocnika także do
dysponowania Kontem za pośrednictwem Kanałów dostępu, na
Podstaw ie odrębnej Umow y o usługi
Bankowości
Elektronicznej.
10. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem do Konta jest Bank, nie
mają zastosow ania zapisy ust. 3, 5, 6.

Dysponowanie Kontem
§ 14

1. Wpłaty na Rachunek mogą być dokonyw ane w formie:
a) gotów kowej – poprzez Wpłatę gotów ki w Placów kach, w
jednostkach organizacyjnych innych banków , w urzędach
pocztowych oraz we Wpłatomatach, z zastrzeżeniem §14
ust. 2,
b) bezgotów kowej – Przelew em z innego rachunku
prow adzonego przez dow olny bank.
2. Wpłaty gotów ki w bilonie są przyjmow ane przez Bank tylko w
Walucie bazow ej.

§ 15
1. Wypłaty z Rachunku, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być
dokonyw ane:
a) w formie gotów kowej – poprzez Wypłatę gotów ki: przy
użyciu Kart płatniczych, na podstaw ie polecenia w ypłaty w
Placów ce,
b) w formie bezgotów kowej – przy użyciu Kart płatniczych na
podstaw ie Przelewu, Polecenia zapłaty lub Zlecenia stałego
2. Bank nie udostępnia możliw ości dokonyw ania w ypłat za
pomocą:
a) Kart płatniczych z Rachunku Oszczędnościowego Progres
oraz z Rachunku Oszczędnościow ego Ekstra Zysk,
b) Polecenia zapłaty z Rachunku w alutow ego.
3. Wypłaty w Placówce z Konta dokonywane w ciągu jednego dnia
i przekraczające łącznie kw otę określoną w Tabeli opłat i
prow izji mogą być zrealizowane po ich w cześniejszym
zgłoszeniu w Placów ce z w yprzedzeniem co najmniej:
a) 2 dni roboczych i nie mniejszym niż 48 godzin w
przypadku w ypłat w złotych polskich (PLN)
b) 3 dni roboczych i nie mniej niż72 godzin w przypadku
w ypłat w w alutach obcych
4. Bank zastrzega sobie możliw ość odmowy realizacji w ypłaty w
formie gotów kowej w Placówce w kwocie przekraczającej limit
określony w Tabeli opłat i prow izji, niezgłoszonej w sposób
określony w ust. 3.
5. Bank realizuje w ypłaty w formie gotów kowej w Placówce w
bilonie tylko w w alucie polskiej (PLN).
6. W przypadku braku możliw ości wypłaty w formie gotówkowej w
Placów ce całości kw oty w w alucie danego Rachunku
w alutowego, Bank dokonuje w ypłaty pozostałej części kwoty w
złotych polskich (PLN), przeliczając kw otę w ypłaty w edług
kursu średniego NBP, obow iązującego na moment realizacji
Transakcji płatniczej.
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23:30 dnia poprzedzającego dzień realizacji zlecenia, w
w ybranych Kanałach dostępu.
8. Warunkiem realizacji Zlecenia płatniczego, za w yjątkiem
Polecenia zapłaty, jest podanie danych umożliw iających
realizację dyspozycji, tj.: kw oty, w aluty, nazw y odbiorcy,
Unikatow ego identyfikatora nadaw cy i odbiorcy Zlecenia
płatniczego w formacie NRB (w przypadku zleceń krajowych),
daty oraz częstotliwości realizacji, jeśli w ymaga tego
rodzaj zlecenia.
9. Warunkiem realizacji w alutowego Zlecenia płatniczego na
rachunek w innym banku jest podanie danych w ymienionych w
ust. 8 oraz dodatkow o:
a) Kodu BIC/SWIFT banku Odbiorcy lub innych danych
umożliw iających ustalenie banku Odbiorcy oraz numeru
rachunku bankow ego Odbiorcy - w przypadku przelewu
kierow anego do innego kraju niż Państw a członkow skie,
b) Kodu BIC/SWIFT banku Odbiorcy oraz Unikatow ego
identyfikatora Odbiorcy w formacie IBAN – w przypadku
przelew u kierowanego do Państw a członkowskiego, gdy
w alutą transakcji jest w aluta inna niż euro (EUR),
c) Unikatow ego identyfikatora Odbiorcy, w formacie IBAN – w
przypadku
przelewu kierow anego do
Państwa
członkow skiego, gdy w alutą transakcji jest euro (EUR),
d) adresu Odbiorcy,
e) kraju banku Odbiorcy,
f) trybu realizacji Zlecenia płatniczego w alutowego, o którym
mow a w 26 ust. 9
g) podmiotu pokrywającego koszty w ykonania Zlecenia
płatniczego - w przypadku Przelew u SWIFT,
h) tytułu płatności,
i) innych danych, w ymaganych na mocy odrębnych
przepisów .
10. Realizację Zlecenia płatniczego w formie Przelewu
ekspresowego i/lub Przelew u SWIFT/SEPA i/lub obsługę
Polecenia zapłaty Bank udostępnia tylko w wybranych Kanałach
dostępu.
11. Zlecenie płatnicze w formie Przelew u ekspresowego jest
realizow ane pod w arunkiem, że rachunek Odbiorcy Zlecenia
płatniczego prow adzony jest w banku, który jest uczestnikiem
Systemu Płatności BlueCash.
12. Warunkiem aktyw acji Polecenia zapłaty jest spełnienie łącznie
poniższych w arunków :
a) złożenie przez Płatnika Zgody na obciążanie jego
Rachunku kw otami określonymi przez Odbiorcę, która
zaw iera następujące dane: nazwę i adres Płatnika, numer
rachunku Płatnika w formacie NRB, nazw ę i adres
Odbiorcy, identyfikator Odbiorcy określony (NIP/NIW),
identyfikator płatności (IDP), informację czy Płatnik jest
konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cyw ilnego;
b) pozytywna identyfikacja przez Bank osoby uprawnionej do
złożenia Zgody na obciążanie rachunku, o której mowa
w § 21 ust. 5;
c) w skazanie w dyspozycji Zgody na obciążenie rachunku
numeru rachunku Płatnika będącego Rachunkiem
bieżącym/oszczędnościow ym;
d) brak w ystąpienia przypadków określonych w § 24 ust. 1 pkt
a) – g), n).
13. Złożenie Zgody na obciążanie rachunku i spełnienie w arunków,
o których mow a w ust. 12 jest rów noznaczne z autoryzacją
w szystkich kolejnych transakcji płatniczych w ykonywanych w
ramach Polecenia zapłaty, aż do cofnięcia tej Zgody lub do
upływ u terminu jej obow iązywania, jeśli Zgoda została
udzielona na czas określony.
14. Dyspozycja, o której mow a w ust. 12, jest przekazywana do
banku Odbiorcy najpóźniej w terminie 3 Dni roboczych od dnia
jej otrzymania przez Bank.
15. Transakcja płatnicza w formie Polecenia zapłaty jest
realizow ana w oparciu o numer rachunku bankow ego Płatnika,
identyfikator odbiorcy (NIP) i identyfikator płatności (IDP), które
łącznie stanow ią unikatow y identyfikator dla usługi
Polecenia zapłaty.
16. Płatnik może złożyć odw ołanie pojedynczej transakcji realizacji
Polecenia zapłaty nie później niż w dniu poprzedzającym
planow aną realizację, w Placówce lub w wybranych Kanałach
dostępu, o ile Bank udostępnia taką usługę.
17. Płatnik może w ystąpić o zw rot zrealizowanego Polecenia
zapłaty, bez konieczności podaw ania przyczyny, w terminie 8

§ 16
1. Dokonana na Rachunek Posiadacza w płata w formie
gotów kowej jest udostępniania na tym Rachunku niezw łocznie,
nie później niż tego samego Dnia roboczego.
2. Bank uznaje Rachunek Posiadacza pełną kw otą wpłaty w formie
bezgotów kowej, w dniu uznania tą kw otą rachunku Banku, z
zastrzeżeniem § 26 ust. 4 b).
3. Do uznania Rachunku Posiadacza w ystarczające jest podanie
Unikatow ego identyfikatora odbiorcy Transakcji płatniczej.

§ 17
1. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustawowy może
dysponować środkami pieniężnymi do w ysokości Dostępnych
środków , z zastrzeżeniem § 9 ust. 6.
2. Posiadacz i Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustawowy
zobow iązani są do monitorow ania Salda i niedopuszczania do
pow stania niedozw olonego zadłużenia. Bank ma prawo
odmów ić wykonania dyspozycji w przypadku braku Dostępnych
środków na pokrycie dyspozycji i należnych Bankow i opłat i
prow izji zgodnie z Tabelą opłat i prow izji.
3. Od niedozw olonego zadłużenia Bank nalicza odsetki karne
w edług zmiennej stopy procentowej, określonej w Tabeli
oprocentow ania.

§ 18
1. Zlecenia płatnicze realizow ane przy użyciu Kart płatniczych
opisują zapisy umow y o Kartę płatniczą oraz Regulamin
w ydawania i używania debetow ych kart płatniczych Euro
Banku S.A.
2. Do
realizacji
Zleceń
płatniczych
w ymagających
przewalutowania Bank stosuje następujące kursy w alut,
w ykazane w Tabeli kursów w alut:
a) dla operacji w formie gotów kowej – kurs kupna/sprzedaży
pieniądza,
b) dla
operacji
w
formie
bezgotów kowej–kurs
kupna/sprzedaży dew iz z momentu realizacji Zlecenia
płatniczego przez Bank.
3. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustaw owy może
zlecić Bankow i realizację w ypłaty w formie bezgotówkowej na
podstaw ie:
a) Przelew u w ewnętrznego lub Przelew u do innego banku
(ELIXIR) w yrażonego w Walucie bazowej realizowanego w
dniu złożenia dyspozycji (przelew z datą bieżącą) lub we
w skazanym dniu w przyszłości (przelew z datą przyszłą, o
ile Bank udostępnia taką usługę),
b) Zlecenia stałego w yrażonego w Walucie bazowej,
realizow anego w terminie przyszłym, z określoną
częstotliwością, na w skazany rachunek prow adzony w
Banku lub w innym banku krajow ym,
c) Przelew u w alutowego realizow anego na rachunek
prow adzony w Banku, w innym banku krajow ym lub banku
zagranicznym, w dniu złożenia dyspozycji (Przelew
w alutowy/zagraniczny z datą bieżącą) lub w e w skazanym
dniu w przyszłości (Przelew w alutowy/zagraniczny z datą
przyszłą, o ile Banku udostępnia taką usługę),
d) Polecenia zapłaty, realizow anego w Walucie bazow ej na
rachunek prow adzony w innym banku krajow ym, poprzez
w yrażenie Zgody na obciążenie rachunku z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 6.
4. Zlecenia płatnicze, o których mow a w ust. 3 lit. b) i c) nie mogą
być realizow ane na rzecz Urzędu Skarbow ego/Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
5. Dyspozycje, o których mow a w ust. 3 pow yżej, obciążają
Rachunek:
a) w przypadku Przelew ów z datą bieżącą – w momencie
złożenia dyspozycji,
b) w przypadku Przelewów z datą przyszłą oraz Zleceń stałych
– w dniu ich realizacji, zgodnie z § 19 ust. 1 lit. d).
6. Posiadacz jest zobow iązany do zapew nienia środków na
Rachunku na pokrycie kw oty Zlecenia płatniczego i opłat
w ynikających z Tabeli opłat i prow izji do końca dnia
poprzedzającego realizację Zlecenia stałego, Przelew u z datą
przyszłą oraz Polecenia zapłaty.
7. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustaw owy może
złożyć odwołanie Przelewu z datą przyszłą lub Zlecenia stałego,
o którym mow a w ust. 3 lit. b) i c), nie później niż do godziny
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tygodni
od
dnia
obciążenia
Rachunku
bieżącego/oszczędnościowego w Placów ce lub w w ybranych
Kanałach dostępu, o ile Bank udostępnia taką usługę.
18. Do w ycofania Zgody na obciążenie rachunku w ymagane jest
spełnienie łącznie w arunków :
a) złożenie przez Płatnika cofnięcia zgody na obciążanie
rachunku kw otami określonymi przez Odbiorcę, która
zaw iera następujące dane: nazwę i adres płatnika, numer
rachunku Płatnika w formacie NRB, nazw ę i adres
Odbiorcy, identyfikator Odbiorcy określony (NIP/NIW),
identyfikator płatności (IDP), informację czy Płatnik jest
konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cyw ilnego;
b) pozytywna identyfikacja przez Bank osoby uprawnionej do
złożenia Zgody na obciążanie rachunku, o której mowa w §
21 ust. 5;
19. Wycofanie Zgody na obciążanie rachunku i spełnienie
w arunków, o których mow a w ust. 18 w chodzi w życie
najpóźniej w następnym dniu roboczym i jest rów noznaczne z
w ycofaniem zgody na realizację w szystkich kolejnych
Transakcji
płatniczych
w ykonywanych
w
ramach
Polecenia zapłaty
20. Uznanie rachunku Odbiorcy następuje w dniu w ygenerowania
przez bank Odbiorcy zlecenia obciążenia rachunku Płatnika, z
uw zględnieniem zapisów §24 ust. 6.

1. Bank realizuje dyspozycje Wpłat i Wypłat gotów ki złożone w
Placów ce przez Posiadacza/ Pełnomocnika/ Przedstaw iciela
ustaw owego niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji, nie później
niż tego samego Dnia roboczego.
2. Bank realizuje Zlecenia płatnicze, o których mow a w § 18 ust. 3
za pośrednictw em:
a) systemu ELIXIR, gdy kw ota Zlecenia płatniczego jest
w yrażona w Walucie bazow ej i nie przekracza 1.000.000
PLN lub Zlecenie płatnicze jest realizow ane na rzecz
Urzędu Skarbow ego/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(niezależnie od kw oty),
b) systemu SORBNET, gdy kw ota Zlecenia płatniczego jest
w yrażona w Walucie bazowej i w ynosi min. 1.000.000 PLN,
z zastrzeżeniem płatności, o których mow a w ust. 2 lit. a),
c) SPBC, gdy w dyspozycji w yraźnie w skazano żądanie
realizacji Zlecenia płatniczego za pośrednictwem SPBC (o
ile Bank udostępnia taką usługę),
d) systemu rozliczeń SEPA, gdy spełnione są łącznie
następujące w arunki: w alutą transakcji jest euro (EUR),
Unikatow y identyfikator odbiorcy jest zgodny ze
standardem IBAN, bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA,
opcja kosztow a SHA,
e) systemu rozliczeń SWIFT, gdy Zlecenie płatnicze jest
realizow ane w w alucie obcej do innego banku, z
zastrzeżeniem płatności, o których mow a w ust. 2 lit. d).
3. Zlecenia stałe oraz Przelew y z datą przyszłą, o których mowa w
§ 18 ust. 3 realizow ane sąwe wskazanymw dyspozycji terminie,
z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Jeżeli data realizacji Zlecenia stałego lub Przelew u z datą
przyszłą na rachunek w innym banku w ypada w innym dniu niż
Dzień roboczy, Bank realizuje dyspozycję w pierwszym Dniu
roboczym w ypadającym po tym dniu.
5. Dyspozycje Przelew u z datą bieżącą, o których mow a w § 18
ust. 3 lit. a) oraz zlecone w dniu niebędącym Dniem robocz ym,
na rachunek prow adzony w Banku realizow ane są w dniu
złożenia dyspozycji.
6. Dyspozycje Przelew u z datą bieżącą, o których mow a w § 18
ust. 3 lit. a) na rachunek prow adzony w innym banku,
dyspozycje Przelew u ekspresowego oraz dyspozycje Przelewu
SWIFT/SEPA, o którym mow a w § 18 ust. 3 lit. c) realizowane
są w momencie otrzymania zlecenia, o którym mow a w § 19.
Bank nie obciąża Rachunku Posiadacza przed dniem
otrzymania Zlecenia płatniczego.

§ 19
1. Momentem otrzymania przez Bank Zlecenia płatniczego jest
dzień dostarczenia dyspozycji do Banku, to jest:
a) dzień złożenia dyspozycji – dotyczy złożonej do Godziny
granicznej dyspozycji: Przelew u z datą bieżącą do innego
banku krajow ego lub zagranicznego, złożonej w Dniu
roboczym, Przelew u ekspresowego, założenia/zerwania
lokaty, Przelew u wewnętrznego, Wpłaty/Wypłaty gotówki w
Placów ce w godzinach prow adzenia obsługi kasow ej,
b) pierw szy Dzień roboczy po dniu złożenia dyspozycji –
dotyczy złożonej po Godzinie granicznej dyspozycji lub w
dniu niebędącym Dniem roboczym Przelewu z datą bieżącą
do innego banku krajow ego lub zagranicznego,
c) pierw szy dzień kalendarzowy po dniu złożenia dyspozycji –
dotyczy złożonej po Godzinie granicznej dyspozycji
Przelew u w ew nętrznego, założenia/zerw ania lokaty,
d) dzień w skazany w dyspozycji – dotyczy Przelewów z datą
przyszłą oraz Zleceń stałych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4,
e) dzień w skazany przez Odbiorcę do obciążenia rachunku
Płatnika – dotyczy Polecenia zapłaty. Jeżeli w skazany
przez Odbiorcę dzień do obciążenia rachunku Płatnika nie
jest Dniem roboczym uznaje się, że Zlecenie płatnicze
zostało otrzymane w pierw szym Dniu roboczym
następującym po tym dniu.
2. Bank udostępnia informację o:
a) Placów kach, w których prowadzona jest obsługa kasowa,
gotów kowa obsługa dewizowa oraz godzinach prowadzenia
obsługi kasow ej,
b) rodzajach Rachunków , z których możliw a jest realizacja
Przelew u ekspresowego, maksymalnej liczbie Przelewów
ekspresowych w określonym przedziale czasu, minimalnej
i
maksymalnej
kw ocie pojedynczego Przelewu
ekspresowego, bankach
przyjmujących
Przelewy
ekspresowe, oraz
czasie
dostępności banków
przyjmujących Przelew y ekspresow e,
c) rodzajach Rachunków , z których możliw a jest realizacja
Polecenia zapłaty,
d) w alutach, w jakich Bank realizuje Transakcje płatnicze
w ychodzące i/lub przychodzące,
e) Godzinach granicznych w Tabeli godzin granicznych,
f) Kanałach dostępu, w których możliw e jest odw ołanie
Zlecenia płatniczego,
g) Kanałach dostępu, w których można realizować
poszczególne rodzaje Zleceń płatniczych,
h) numerach telefonu oraz adresach poczty elektronicznej do
kontaktu Posiadacza z Bankiem, w Placów kach,
telefonicznie w COK oraz na stronie internetow ej Banku.

§ 21
1. Złożenie przez Posiadacza/Pełnomocnika/Przedstaw iciela
ustaw owego podpisu zgodnego z kartą w zoru podpisu na
dyspozycji Zlecenia płatniczego oznacza autoryzację, czyli
udzielenie Bankow i zgody na realizację tego zlecenia, z
zastrzeżeniem ust. 5.
2. Sposób i procedurę udzielania autoryzacji dyspozycji Zlecenia
płatniczego złożonej za pośrednictwem Bankow ości
Elektronicznej określa Umow a i Regulamin Bankow ości
Elektronicznej.
3. Odw ołanie Zlecenia płatniczego, zgodnie z § 18 ust. 7 w ymaga
autoryzacji na identycznych zasadach jak złożenie Zlecenia
płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. W przypadku w ystąpienia nieautoryzowanej Transakcji
płatniczej, Bank przywraca niezwłocznie obciążony Rachunek
do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca
nieautoryzowana Transakcja płatnicza, z zastrzeżeniem
pow iadomienia przez Posiadacza o fakcie w ystąpienia
nieautoryzowanej Transakcji płatniczej w terminie, o którym
mow a w § 25 ust. 13. Pow yższy zapis nie ma zastosowania,
gdy Bank ma uzasadnione i udokumentow ane podstawy, aby
podejrzew ać oszustwo i poinformuje o tym w formie pisemnej
organy pow ołane do ścigania przestępstw .
5. Posiadacz/Pełnomocnik/Przedstaw iciel ustaw owy autoryzuje
obciążanie rachunku z tytułu Polecenia zapłaty poprzez
dostarczenie do Banku dyspozycji Zgody na obciążenie
rachunku podpisanej zgodnie z kartą w zoru podpisu.
6. Posiadacz/Pełnomocnik/Przedstaw iciel ustaw owy autoryzuje
odw ołanie Zgody na obciążanie rachunku z tytułu Polecenia
zapłaty poprzez dostarczenie do Banku dyspozycji cofnięcia
Zgody na obciążenie rachunku, podpisanej zgodnie z kartą
w zoru podpisu.
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2. W przypadku braku realizacji Zlecenia płatniczego, Bank
niezw łocznie, to jest nie później niż w terminach przewidzianych
dla realizacji Zlecenia, pow iadamia Posiadacza o odmowie
w ykonania Zlecenia płatniczego oraz - jeśli to możliw e przyczynach odmow y i sposobie korekty niepraw idłowości,
które spow odowały odmowę, chyba że brak powiadomienia jest
uzasadniony na mocy odrębnych przepisów .
3. Pow iadomienie, o którym mow a w ust. 2, realizow ane jest za
pośrednictw em Bankow ości
Internetow ej. Informacja
o odmow ie realizacji zlecenia udostępniana jest rów nież
w Placów ce oraz serw isie Bankow ości Telefonicznej.
4. W przypadku złożenia dyspozycji Zlecenia płatniczego
w Placów ce lub Bankow ości Telefonicznej, pow iadomienie,
o którym mow a w ust. 2, jest przekazywanie w chwili złożenia
dyspozycji osobie składającej dyspozycję.
5. W przypadku odmow y realizacji Przelew u ekspresowego
pow iadomienie, o którym mow a w ust. 2, jest przekazywane
osobie składającej dyspozycję w chw ili złożenia dyspozycji.
6. Warunkiem realizacji przez Bank Transakcji płatniczej w formie
Polecenia zapłaty jest:
a) zarejestrowana Zgoda na obciążanie rachunku kw otami
określonymi przez Odbiorcę;
b) zgodność danych podanych w Zgodzie na obciążanie
rachunku z danymi zamieszczonymi w zleceniu płatniczym
złożonym przez Odbiorcę, o ile Bank je w eryfikuje;
c) posiadanie przez Płatnika aktyw nego Rachunku, dla
którego udostępniono taką usługę;
d) zapew nienie środków na rachunku w ystarczających na
w ykonanie transakcji Polecenia zapłaty w dniu, w którym
nastąpił moment otrzymania zlecenia,
e) nie upłynął termin obow iązywania Zgody określony przez
Płatnika, o ile zgoda została udzielona na czas określony;
f) nie zarejestrowano dyspozycji cofnięcia Zgody na
obciążenie rachunku w ramach Polecenia zapłaty.
7. Bank odmaw ia w ykonania autoryzowanej Transakcji płatniczej
w ramach Polecenia zapłaty w przypadku, gdy nie zostanie
spełniony którykolw iek z w arunków określonych w ust. 6, a
Także w przypadkach określonych w § 24 ust. 1 a) – g), n).

§ 22
1. Wszelkie
dyspozycje
i ośw iadczenia
Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw ow ego składane
w Placów kach, przyjmowane są po dokonaniu identyfikacji na
podstaw ie dokumentu w skazanego w § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 6.
2. Bank stosuje zasady bezpieczeństw a w odniesieniu do
realizacji
dyspozycji złożonych przez
Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw owego. Bank może
kontaktow ać się z Posiadaczem w celu w eryfikacji Transakcji
płatniczych lub w przypadku w ystąpienia zagrożeń dla
bezpieczeństwa, oszustwa lub podejrzenia w ystąpienia
oszustwa. Kontakt z Posiadaczem odbywa się za pomocą
dostępnych środków komunikacji, w tym telefonicznie, za
pośrednictwem Kanałów dostępu, za pomocą krótkich
w iadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości
głosow ych. w celu skutecznego pow iadomienia Posiadacza,
Bank może przeprowadzić procedurę w eryfikacji jego
tożsamości na podstawie danych Posiadacza zarejestrowanych
w Banku, przy czym w ramach tej procedury Bank nie w ymaga
przekazania
przez
Klienta
Indyw idualnych danych
uw ierzytelniających.

§ 23
1. Bank umożliw ia dostęp do Konta za pośrednictwem Kanałów
dostępu.
2. W przypadku udostępnienia Kanałów dostępu, o których mowa
w ust. 1, zasady korzystania z nich określają umow a oraz
Regulamin Bankow ości Elektronicznej, które w sprawach w
nich uregulow anych mają pierw szeństwo zastosowania przed
niniejszym Regulaminem.

§ 24

1. Zlecenie płatnicze, za w yjątkiem Polecenia zapłaty, nie jest
realizow ane przez Bank w przypadku, gdy:
a) na dzień realizacji Zlecenia płatniczego na Rachunku brak
będzie środków na pokrycie kw oty Zlecenia płatniczego
i opłat za realizację dyspozycji, wynikających z Tabeli opłat
i prow izji,
b) Bank otrzyma postanow ienie upow ażnionego organu
zakazującego dokonyw ania transakcji, w ydane na
podstaw ie obow iązujących przepisów ,
c) Bank będzie zobow iązany do w strzymania realizacji
Zlecenia płatniczego na podstaw ie przepisów ustaw y
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
d) Bank nie będzie miał możliw ości w ykonania obow iązków
w zakresie stosow ania środków bezpieczeństwa
finansowego, o których mow a w art. 34 ust. 1 ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
e) Bank nie będzie miał możliw ości dokonania identyfikacji i
w eryfikacji danych zlecającego w sposób określony
w § 22 ust. 1,
f) w dyspozycji został podany błędny Unikatowy
identyfikator/numer rachunku bankow ego Odbiorcy,
g) braku autoryzacji Zlecenia płatniczego zgodnej z § 21 ust.
1 i/lub § 22 ust. 1,
h) rachunek Odbiorcy Zlecenia płatniczego w formie Przelewu
ekspresowego jest prow adzony w banku, który nie jest
uczestnikiem SPBC,
i) przekroczony został limit maksymalnej liczby Przelewów
ekspresow ych w określonym przedziale czasu,
j) przekroczona została maksymalna kw ota pojedynczego
Przelew u ekspresow ego,
k) Zlecenie płatnicze w formie Przelew u ekspresowego
zostało złożone w czasie niedostępności banku, będącego
Odbiorcą Zlecenia płatniczego,
l) kw ota zlecenia po w ykonaniu przewalutowania jest
mniejsza niż 1 jednostka w aluty obcej, w której prowadzony
jest rachunek nadaw cy lub Odbiorcy,
m) kw ota Przelew u SWIFT, realizow anego z opcją kosztową
BEN, jest mniejsza niż łączna kw ota prowizji za realizację
tego przelew u,
n) odmow a realizacji Zlecenia płatniczego wynika z odrębnych
przepisów praw a.

§ 25
1. Bank ponosi odpow iedzialność za niewykonanie lub nienależyte
w ykonanie Zlecenia płatniczego.
2. W sytuacji, gdy Zlecenie płatnicze polega na obciążeniu
Rachunku i przelewie środków do innego Banku na terenie
Państw a członkowskiego oraz walucie polskiej (PLN) lub euro
(EUR) lub w aluty innego Państw a członkow skiego z
zastosowaniem maksymalnie jednego przewalutowania Bank
nie ponosi odpow iedzialności za niewykonanie lub nienależyte
w ykonanie Zlecenia płatniczego o ile udow odni, że rachunek
dostaw cy Odbiorcy został uznany kw otą Zlecenia płatniczego
nie później niż do końca następnego Dnia roboczego od
momentu otrzymania przez Bank Zlecenia płatniczego,
określonego w § 19 z uw zględnieniem dni w olnych w kraju
banku Odbiorcy, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W sytuacji, gdy Zlecenie płatnicze polega na obciążeniu
Rachunku i przelew ie środków w w alucie obcej, które nie
spełnia w arunków określonych w ust. 2 Bank nie ponosi
odpow iedzialności za niew ykonanie lub nienależyte w ykonanie
Zlecenia płatniczego o ile udow odni, że rachunek dostawcy
Odbiorcy został uznany kw otą Zlecenia płatniczego nie później
niż w terminie 4 Dni roboczych od momentu otrzymania przez
Bank
Zlecenia
płatniczego,
określonego
w § 19
z uw zględnieniem dni w olnych w kraju banku Odbiorcy, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy Bank otrzymał dyspozycję realizacji Zlecenia
płatniczego w postaci papierowej, termin, o którym mow a w ust.
2 i 3, może zostać w ydłużony o 1 Dzień roboczy.
5. Odpow iedzialność Banku jest wyłączona, jeśli niewykonanie lub
nienależyte w ykonanie Zlecenia płatniczego będzie w ynikiem:
a) podania
niepraw idłowego
Unikatow ego
identyfikatora/numeru rachunku Odbiorcy lub innych
danych w ymaganych do realizacji Zlecenia płatniczego,
b) działania siły w yższej,
c) zastosowania się przez Bank do przepisów prawa, które nakażą
Bankow i niew ykonanie lub nienależyte w ykonanie Zlecenia
płatniczego bądź zakażą w ykonania Zlecenia płatniczego.
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6. Jeżeli Unikatow y identyfikator numer rachunku Odbiorcy,
podany w Zleceniu płatniczym okaże się niepraw idłowy, Bank
w terminie 3 Dni roboczych, wskutek zgłoszenia dokonanego
przez Posiadacza, podejmie następujące działania w celu
odzyskania środków pieniężnych Posiadacza:
a) w przypadku, gdy środki pieniężne Posiadacza trafią na
rachunek prow adzony w Banku na rzecz innego
Posiadacza - pisemnie zaw iadomi Odbiorcę o Zleceniu
płatniczym w ykonanym z użyciem niepraw idłow ego
Unikatow ego identyfikatora Odbiorcy i możliw ości zwrotu
kw oty tego Zlecenia płatniczego na rachunek zwrotu
prow adzony przez Bank,
b) w przypadku, gdy środki pieniężne Posiadacza trafią na
rachunek prow adzony w innym banku na terenie Państwa
członkow skiego lub w w alucie Państw a członkowskiego zw róci się do Banku Odbiorcy o podjęcie działań w celu
odzyskania kw oty Zlecenia płatniczego dokonanego
z
użyciem
niepraw idłowego
Unikatow ego
identyfikatora/numeru rachunku Odbiorcy.
7. Bank uznaje Rachunek Posiadacza kw otą Zlecenia płatniczego
zrealizowanego przy użyciu niepraw idłowego Unikatow ego
identyfikatora Odbiorcy w terminie 1 Dnia roboczego od daty
uznania rachunku zw rotu Banku.
8. Jeżeli w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia Zlecenia płatniczego
zrealizowanego przy użyciu błędnego
Unikatow ego
identyfikatora Odbiorcy, działania podjęte przez Bank nie
doprow adzą do odzyskania kw oty Transakcji płatniczej Bank,
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
pisemnego żądania Posiadacza:
a) jeżeli Bank prow adzi rachunek Odbiorcy - udostępni
Posiadaczow i dane Odbiorcy w postaci imienia i nazwiska
oraz adresu Odbiorcy,
b) jeżeli Bank nie prow adzi rachunku Odbiorcy - zwróci się do
banku Odbiorcy o przekazanie Bankow i danych Odbiorcy w
postaci imienia i nazw iska/nazwy Odbiorcy oraz miejsca
zamieszkania/adresu Odbiorcy, a następnie udostępni te
dane Posiadaczow i w terminie 3 dni roboczych od dnia
ich otrzymania.
9. Bank jest upraw niony do pobierania opłat za realizację
czynności zmierzających do odzyskania środków od
Posiadacza zlecającego w ykonanie Zlecenia płatniczego z
użyciem niepraw idłowego Unikatow ego
identyfikatora
Odbiorcy, w skazanych w ust. 6 - 8 pow yżej, zgodnie z Umow ą.
10. Zgłoszenie, o którym mow a w ust. 6 Posiadacz może złożyć w
Placów ce, telefonicznie w COK oraz za pośrednictwem
Kanałów dostępu.
11. Zgłoszenie, o którym mow a w ust. 6 i 8 musi zawierać
następujące dane: imię i nazw isko Posiadacza, Unikatowy
identyfikator Posiadacza, datę realizacji, walutę i kwotę Zlecenia
płatniczego, Unikatow y identyfikator Odbiorcy i tytuł Zlecenia
płatniczego.
12. Jeżeli Bank ponosi odpow iedzialność za niew ykonanie lub
nienależyte w ykonanie Zlecenia płatniczego, to przywraca
Posiadaczow i Saldo Rachunku do stanu, jaki by istniał, gdyby
Zlecenie płatnicze było w ykonane należycie. Odpowiedzialność
Banku obejmuje rów nież opłaty oraz odsetki, którymi został
obciążony Posiadacz w rezultacie niew ykonania lub
nienależytego w ykonania Zlecenia płatniczego.
13. Roszczenia Posiadacza w zględem Banku z tytułu
niew ykonania, nienależytego w ykonania Zlecenia płatniczego
w ygasają, jeżeli
Posiadacz nie
pow iadomi Banku
o niew ykonanej bądź nienależycie w ykonanej Transakcji
płatniczej w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku
albo od dnia, w którym Transakcja płatnicza miała
być w ykonana.

V.

sprawie informacji tow arzyszących transferom środków
pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 tj.
co najmniej następujące inf ormacje:
a) o płatniku: nazw isko/nazwa płatnika, numer rachunku
płatniczego płatnika oraz adres płatnika, numer
urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny
klienta lub data i miejsce urodzenia,
b) informacje o Odbiorcy: nazw a/nazw isko Odbiorcy; numer
rachunku płatniczego Odbiorcy.
Gdy w szyscy dostaw cy usług płatniczych uczestniczący w
łańcuchu płatności mają siedzibę w Unii to w ymagane dane
to co najmniej numer rachunku płatniczego Płatnika,
jak i Odbiorcy.
W przypadku stw ierdzenia braku w ymaganych danych
zleceniodaw cy lub odbiorcy Bank odrzuca Transakcję płatniczą.
3. Posiadacz Konta zobow iązany jest do dostarczenia
niezw łocznie na żądanie Banku informacji dotyczących tytułu
dyspozycji
oraz
zleceniodawcy,
umożliw iających
przeprowadzenie przez Bank w eryfikacji Transakcji płatniczej
zgodnie z w ymogami Ustaw y o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansow aniu terroryzmu.
4. Bank uznaje Rachunek Posiadacza pełną kw otą otrzymanego
Zlecenia płatniczego:
a) w dniu uznania kw otą Zlecenia płatniczego rachunku Banku
do Godziny granicznej, o ile dzień ten jest Dniem roboczym
Banku,
b) w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu uznania
kw otą Zlecenia płatniczego rachunku Banku – w przypadku
przelew u otrzymanego w dniu innym niż Dzień roboczy lub
po Godzinie granicznej.
5. Obsługa zw rotu Przelew u SWIFT/SEPA jest realizow ana przez
Bank zgodnie z zasadami określonymi dla przelewów
w alutow ych przychodzących.
6. W przypadku otrzymania Polecenia przelew u przychodzącego
z innego kraju niż Państw o członkowskie i w yrażonego w innej
w alucie niż w aluta Państw a członkowskiego, Bank zastrzega
sobie praw o do w eryfikacji zgodności nazw y Odbiorcy z
Unikatow ym identyfikatorem i nazw ą Posiadacza Unikatowego
identyfikatora.
7. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustaw ow y może
złożyć dyspozycję realizacji Przelew u SWIFT/SEPA w
Placów ce lub przez Kanały dostępu, o ile bank udostępnia
taką usługę.
8. Dyspozycja, o której mow a w ust. 7 jest realizow ana w trybie
w skazanym przez
Posiadacza,
Pełnomocnika
lub
Przedstaw iciela ustaw ow ego.
9. Bank realizuje Zlecenie płatnicze przed terminem określonym w
§ 25 ust. 2 i 3, jeżeli w dyspozycji Zlecenia płatniczego został
w skazany tryb pilny lub ekspresowy jego realizacji oraz
dyspozycja została przyjęta przed Godziną graniczną, właściwą
dla danego trybu realizacji.
10. W dyspozycji, o której mow a w ust. 7 Posiadacz, Pełnomocnik
lub Przedstaw iciel ustaw owy może w skazać jeden ze
sposobów naliczania opłat dotyczących Zlecenia płatniczego:
a) SHA – opłaty i prow izje są dzielone pomiędzy nadaw cę i
Odbiorcę zlecenia. Opłaty i prow izje Banku obciążają
rachunek Posiadacza, opłaty i prow izje innych banków
ponosi Odbiorca,
b) OUR – koszty Banku oraz koszty innych banków
uczestniczących w realizacji Zlecenia płatniczego
pokryw ane są w całości przez Posiadacza,
c) BEN – koszty Banku oraz koszty innych banków
uczestniczących w realizacji Zlecenia płatniczego
pokryw ane są w całości przez Odbiorcę.
11. Realizacja Przelew u SEPA jest możliw a tylko w zastosowaniem
opcji kosztow ej SHA.
12. Realizacja Zleceń płatniczych realizow anych w w alucie
któregokolw iek Państw a członkow skiego oraz na rachunek
prow adzony w jednym z Państw członkowskich jest możliw a z
zastosowaniem opcji kosztow ej SHA, z zastrzeżeniem, że jeśli
Transakcja płatnicza nie w iąże się z przeliczeniem w aluty
w ymagane jest w skazanie opcji SHA.
13. Realizacja Zleceń płatniczych nie w ymienionych w ust. 11 i 12
jest możliw a z zastosow aniem opcji SHA, OUR lub BEN.

Zewnętrzne przelewy walutowe
§ 26

1. Bank jest uczestnikiem międzybankow ych systemów
rozliczania Zleceń płatniczych dokonyw anych w innych
w alutach niż złoty polski (PLN).
2. Bank realizuje Przelew SWIFT/SEPA przychodzący, jeśli w
zleceniu zostały w skazane dane identyfikacyjne płatnika
w ymagane
na
mocy
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w
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2. Lokata jest otw ierana na podstawie dyspozycji wskazanej w §
29 ust 1, złożonej w dow olnej Placów ce Banku i z tą datą
jest założona.
3. Lokata w arunkowa założona jest pod warunkiem zaksięgowania
w płaty na w skazanym w dokumencie Rachunku Lokaty, która
musi zostać dokonana nie później niż w ciągu 3 dni
kalendarzow ych od dnia złożenia dyspozycji.
4. Okres Lokaty w arunkowej rozpoczyna się w dniu zaksięgowania
w płaty na Rachunek Lokaty.
5. Dzień zakończenia okresu lokaty to dzień, w którym kończy się
zadeklarow any w Potw ierdzeniu założenia lokaty czas
trw ania Lokaty.
6. Realizacja w płaty na Rachunek Lokaty dopuszczalna jest
jedynie w w alucie PLN i w w ysokości odpowiadającej kwocie
lokaty w skazanej w Potw ierdzeniu założenia lokaty. Wpłata
pow inna być w ykonana Przelew em na Rachunek Lokaty.
7. Wskazana w Potw ierdzeniu założenia lokaty w artość
oprocentowania nominalnego jest zgodna z Tabelą
oprocentow ania obow iązującą w dniu założenia Lokaty.
8. Wartość oprocentowania nominalnego Lokaty podlega zmianie
adekw atnie do zmian oprocentowania, w skazanego w Tabeli
oprocentowania i w dniu zaksięgow ania w płaty na Rachunku
Lokaty może być inna, aniżeli w skazana w Potw ierdzeniu
założenia Lokaty.
9. Obow iązująca w danym dniu w artość oprocentowania lokaty
w skazana jest w obow iązującej Tabeli oprocentowania
dostępnej na stronie internetow ej Banku (www.eurobank.pl) i w
placów kach Banku.
10. Oprocentow anie jest naliczane od dnia zaksięgow ania wpłaty
na Rachunku Lokaty.
11. W przypadku niedokonania w płaty na Rachunek Lokaty w
w ysokości odpow iadającej kw ocie lokaty w skazanej w
Potw ierdzeniu założenia lokaty w terminie 3 dni kalendarzowych
Bank zamyka Rachunek Lokaty, a środki w płacone po tym
terminie będą zw racane na rachunek, z którego
nastąpił przelew .
12. Wpłata zadeklarow anej kw oty lokaty na Rachunek lokaty
podzielonej na w ięcej niż jeden Przelew nie zostanie
zrealizowana i oznaczać będzie zw rot niepraw idłowo
w płaconych środków na rachunek, z którego nastąpił przelew .

§ 27
1. Posiadacz ma obow iązek zgłosić w Banku fakt przekazywania
na Konto renty lub emerytury z zagranicy oraz dostarczyć
decyzję o przyznaniu św iadczenia stanowiącego rentę lub
emeryturę zagraniczną w języku polskim (przetłumaczoną
przez tłumacza przysięgłego) oraz inne informacje niezbędne
do realizacji obow iązków podatkow ych przez Bank. Zakres
w ymaganych informacji w zakresie powyższych świadczeń jest
prezentow any w formularzu, który
Bank
udostępnia
w Placów kach. Bank, na podstaw ie zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1, pobiera z Konta zaliczki na podatek dochodow y oraz
składki na ubezpieczenie zdrow otne od rent i emerytur z
zagranicy, o ile obow iązek ich pobrania wynika ze szczególnych
przepisów podatkow ych i/lub ubezpieczeniow ych

VI.

Lokaty
§ 28

1. Lokata oznacza środki pieniężne zdeponow ane w Banku na
zadeklarow any w momencie zakładania lokaty okres.
2. Wysokość oprocentowania w skali roku, sposób kapitalizacji
odsetek, dostępne okresy lokat oraz minimalna kw ota,
w ymagana do założenia lokaty danego typu, są określane w
Tabeli oprocentow ania.
3. Oprocentow anie lokaty jest określone:
a) w przypadku now o otw ieranych lokat w Tabeli
oprocentow ania obow iązującej na dzień otw arcia lokaty,
b) w przypadku lokat odnaw ialnych, o których mowa w § 30
ust. 1 lit. a), w Tabeli oprocentowania obow iązującej na
dzień odnow ienia lokaty (tj. w pierw szym dniu
kalendarzow ym po zakończeniu poprzedniego okresu
lokaty).
4. Bank określa:
a) maksymalną liczbę lokat możliw ych do otwarcia w ramach
jednego Konta,
b) rodzaje Rachunków , do których możliw e jest założenie
lokaty.
Informacje, o których mow a pow yżej dostępne są w
Placów kach, telefonicznie w COK i na stronie internetowej
Banku.

§ 32

§ 29

Lokata negocjow ana to lokata, dla której stopa oprocentowania
i okres lokaty zostały ustalone indyw idualnie w momencie
zakładania lokaty.

1. Lokata jest otw ierana w ramach Konta, na podstawie dyspozycji
Posiadacza, Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw ow ego.
2. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce, a w przypadku wybranych typów lokat,
rów nież za pośrednictw em Kanałów dostępu.
3. Okres umow ny lokaty rozpoczyna się po przyjęciu dyspozycji
przez Bank, w dniu przekazania środków z Rachunku na
rachunek lokaty.

§ 33
Lokata „Odsetki płatne z góry” to lokata, dla której odsetki są
kapitalizow ane i staw iane do dyspozycji w dniu rozpoczęcia lokaty.

§ 34

1. Lokata dynamiczna oznacza środki pieniężne zdeponowane w
Banku na zadeklarow any w momencie zakładania lokaty okres,
które Posiadacz może w dow olnym momencie, po upływie
pierw szego miesiąca lokaty, w ypłacić bez utraty odsetek.
2. W momencie w ypłaty środków z lokaty dynamicznej, po upływie
pierw szego miesiąca lokaty, Posiadacz otrzymuje ods etki
naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty, zgodnie
ze stopą procentową obow iązującą dla liczby pełnych
zakończonych miesięcy, określoną w Tabeli oprocentow ania.

§ 30
1. W zależności od sposobu zadysponowania kapitałem lokaty i
naliczonymi odsetkami po zakończeniu okresu lokaty, lokata
może mieć charakter odnaw ialny lub nieodnaw ialny:
a) kapitał i odsetki lub sam kapitał utw orzą nową lokatę (lokata
odnaw ialna),
b) kapitał i odsetki zostaną przekazane na Rachunek
Posiadacza (lokata nieodnaw ialna).
2. Sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po zakończeniu
okresu lokaty jest ustalany z Posiadaczem, Pełnomocnikiem lub
Przedstaw icielem ustawowym w momencie zakładania lokaty.
3. Sposób zadysponowania kapitałem lokaty może zostać
zmieniony
przez
Posiadacza,
Pełnomocnika
lub
Przedstaw iciela ustawowego na inny dostępny dla danego typu
lokaty, w każdym momencie trw ania lokaty, nie później jednak
niż w dniu poprzedzającym ostatni dzień okresu
umow nego lokaty.
4. Bank może ograniczyć dostępne dla danego typu lokaty
sposoby zadysponow ania kapitałem i odsetkami.

§ 35

1. W zależności od określonego dla danej lokaty sposobu
zadysponowania kapitału i odsetek po zakończeniu lokaty,
odsetki są dopisyw ane do kapitału lokaty lub staw iane są do
dyspozycji Posiadacza w następnym dniu po upływ ie okresu
umow nego lokaty.
2. Środki z zakończonych lokat staw iane są do dyspozycji
Posiadacza poprzez przekazanie na Rachunek, funkcjonujący
w ramach Konta, pow iązany z lokatą.

§ 31

§ 36
1. Każda lokata może zostać zerwana przez Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego w dowolnym
momencie bez podania przyczyny.

1. Lokata w arunkowa oznacza rachunek terminow ej lokaty
Oszczędnościowej z odroczoną wpłatą prowadzony w złotych
polskich (PLN).
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2. Wycofanie w kładu lokaty przed upływ em zadeklarow anego
okresu pow oduje może pow odować utratę całości lub części
odsetek, zgodnie z Tabelą oprocentow ania.

VII.

3. Rachunek w alutowy zostaje zamknięty po upływ ie 28 dni od
dnia złożenia dyspozycji, o której mow a w ust. 1.

IX.

Rachunki oszczędnościowe

Oprocentowanie, opłaty i prowizje
§ 43

§ 37

1. Rachunki bieżące i Rachunki w alutowe nie są oprocentowane.
2. Środki zgromadzone na rachunkach lokat oraz Saldo Rachunku
oszczędnościowego oprocentowane są w edług zmiennego lub
stałego oprocentowania, którego rodzaj oraz w ysokość w skali
roku podaw ana jest w Tabeli oprocentow ania.
3. W przypadku zmiennego oprocentowania lokat w sytuacji
zmiany stopy referencyjnej NBP Bank, nie później niż w ciągu 7
Dni roboczych od daty zmiany stopy referencyjnej NBP,
dokonuje zmian w ysokości oprocentowania w ten sposób, że
podnosi oprocentowanie o tę samą w artość, o którą w zrosła
w ysokość stopy referencyjnej NBP, bądź w przypadku, gdy
stopa referencyjna NBP spadnie, Bank obniża oprocentowanie
o taką samą w artość, o którą obniżyła się stopa referencyjna
NBP.
4. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 3, Bank może
dokonać zmiany oprocentowania, o ile zmiana ta jest zmianą na
korzyść Posiadacza.
5. Niezależnie od ust. 1, Bank może ustanow ić oprocentow anie
Rachunku bieżącego i/lub Rachunku w alutowego, pod
w arunkiem, że zmiana
taka
będzie zmianą
na
korzyść Posiadacza.
6. Bank, w wyniku zmiany, o której mow a w ust. 3, 4 i 5, informuje
Posiadacza
o zmianie Tabeli
oprocentow ania w raz
z najbliższym miesięcznym w yciągiem do Konta sporządzanym
po w prowadzeniu zmiany. w pow iadomieniu przekazanym
Posiadaczow i Bank w skazuje datę w ejścia w życie
zmienionego oprocentow ania.
7. Aktualnie obow iązująca Tabela oprocentowania jest dostępna w
Placów kach, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetow ej Banku.
8. Wysokość stopy referencyjnej NBP jest dostępna na stronie
internetow ej NBP.

1. Otw arcie Rachunku oszczędnościowego następuje na
podstaw ie
dyspozycji
złożonej
przez
Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela Ustaw ow ego.
2. Rachunek oszczędnościowy otwierany jest na czas określony,
tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło jego
otw arcie, a następnie – o ile nie zajdzie przesłanka, o której
mow a w § 38 ust. 1 lub ust. 5 – Bank w znaw ia prow adzenie
Rachunku na kolejne miesięczne okresy.
3. Oprocentow anie Rachunku oszczędnościowego jest określone
w Tabeli oprocentow ania obow iązującej na dzień otw arcia,
a w przypadku wznowienia Rachunku oszczędnościowego, na
dzień jego w znow ienia.
4. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu

§ 38

Bank określa maksymalną liczbę Rachunków oszczędnościowych
w poszczególnych Pakietach możliw ych do otw arcia w ramach
jednego Konta. Informacja o maksymalnej liczbie Rachunków
oszczędnościowych dostępna jest w Placów kach, telefonicznie w
COK i na stronie internetow ej Banku.

§ 39
1. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustawowy może w
dow olnym czasie złożyć dyspozycję zamknięcia w ybranego
Rachunku oszczędnościowego, podając jednocześnie sposób
zadysponow ania Dostępnymi środkami.
2. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu.
3. Rachunek oszczędnościowy zostaje zamknięty po upływ ie 28
dni od dnia złożenia dyspozycji, o której mow a w ust. 1.
4. Na dzień zamknięcia Rachunku oszczędnościowego do
dyspozycji Posiadacza staw iane są odsetki naliczone do dnia
poprzedzającego
dzień
zamknięcia
Rachunku
oszczędnościow ego w łącznie.
5. W przypadku braku środków na Rachunku oszczędnościowym
nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, Bank zamyka Rachunek
oszczędnościow y.

§ 44
1. Dla naliczania odsetek na Rachunkach i lokatach przyjmuje się
rzeczywistą liczbę dni kalendarzow ych w miesiącu i 365 dni
w roku.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunkach i lokatach
są kapitalizow ane w terminach określonych dla poszczególnych
typów Rachunków i lokat w Tabeli oprocentow ania.
3. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku naliczane są
od dnia w pływu na Rachunek do dnia poprzedzającego
w ypłatę w łącznie.
4. Odsetki naliczone od Salda dopisyw ane są do Rachunku w
dniu kapitalizacji.
5. Na dzień zamknięcia Rachunku do dyspozycji Posiadacza
staw iane są odsetki naliczone do dnia poprzedzającego dzień
zamknięcia Rachunku w łącznie.

VIII. Rachunki walutowe
§ 40
1. Otw arcie Rachunku w alutowego następuje na podstawie
dyspozycji złożonej przez Posiadacza, Pełnomocnika lub
Przedstaw iciela Ustaw ow ego.
2. Oprocentow anie Rachunku w alutowego jest określone w Tabeli
oprocentow ania obow iązującej na dzień jego otw arcia.
3. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu.

§ 45

1. Za w ykonanie czynności zw iązanej z obsługą Konta Bank
pobiera opłaty i prow izje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. Opłaty
i prow izje z tytułu usług płatniczych św iadczonych w ramach
Umow y oraz Regulaminu pobierane okresow o przez Bank
należne są jedynie za okres obow iązyw ania Umow y.
2. Opłaty i prow izje, o których mow a w ust. 1, obciążają
Rachunek, z którego w ykonana została operacja,
z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 ust. 3.
3. Opłaty i prow izje, o których mow a w ust. 1 za czynności
realizow ane z Rachunku w alutowego, obciążają Rachunek
bieżący Konta, w ramach którego jest prow adzony
Rachunek w alutow y.
4. W okresie obow iązywania Umow y Bank, z w ażnych przyczyn,
zastrzega sobie praw o dokonania zmiany w Tabeli opłat i
prow izji w tym w prowadzenia nowych opłat lub prow izji. Za
w ażne przyczyny uznaje się:
a) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansow ego lub innych w łaściw ych
organów lub urzędów nadzorczych zw iązane z
oferowaniem i obsługą Konta, mające w pływ na ponoszone

§ 41

1. Bank określa maksymalną liczbę Rachunków w alutowych w
poszczególnych Pakietach możliw ych do otw arcia w ramach
jednego Konta. Informacja o maksymalnej liczbie Rachunków
w alutowych dostępna jest w Placów kach, telefonicznie w COK
i na stronie internetow ej Banku.
2. Wykaz w alut obcych, w jakich Bank otwiera i prowadzi Rachunki
w alutowe jest udostępniany w Placów kach, telefonicznie w
COK oraz na stronie internetow ej Banku.

§ 42
1. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustawowy może w
dow olnym czasie złożyć dyspozycję zamknięcia w ybranego
Rachunku w alutowego, podając jednocześnie sposób
zadysponow ania Dostępnymi środkami.
2. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu.
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przez Bank koszty czynności zw iązane z obsługą
produktów /usług oferow anych Posiadaczom, w skutek
których zachodzi potrzeba uw zględnienia ich i
dostosow ania Tabeli opłat i prow izji
b) w prowadzenie now ych oraz zmianę pow szechnie
obow iązujących przepisów praw a zw iązanych z
oferowaniem i obsługą Konta i mających w pływ na
uzyskiwane przez Bank przychody lub ponoszone koszty
czynności zw iązanych z obsługą produktów /usług
oferow anych Posiadaczom,
c) zmiany cen usług zew nętrznych firm i instytucji
w spółpracujących z Bankiem, z których Bank korzysta przy
w ykonywaniu Umow y, mających bezpośredni w pływ na
koszty w ykonania Umow y przez Bank, o co najmniej 5% w
stosunku do cen tych usług obow iązujących w okresie 1
roku w stecz w stosunku do dnia ich zmiany,
d) w prowadzenie przez Bank now ych lub dodatkow ych form
produktów /usług oferowanych Posiadaczom lub też
w ycofanie z oferty Banku określonych produktów/usług, o
ile zapew ni to należyte w ykonanie Umow y
5. Bank zmienia opłaty lub prow izje adekwatnie do rodzaju i skali
okoliczności stanowiących przyczyny, o których mow a w ust.4.
6. W przypadku podw yższenia opłat i prow izji, now e stawki nie
mogą przekroczyć 2-krotności poprzednio obow iązującej
w artości.
7. Niezależnie od przesłanek w skazanych w ust. 4 Bank ma prawo
w każdym czasie obniżyć lub zlikw idować opłaty i prow izje
określone w Tabeli opłat i prow izji.
8. Zmiana Tabeli opłat i prow izji nastąpi nie później niż w terminie
6 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w
ust. 4, o czym Bank pow iadamia Posiadacza w określony z nim
sposób komunikacji. Posiadacz ma praw o do odmow y przyjęcia
zmian w trybie określonym w Umow ie. Zmiana Tabeli opłat i
prow izji z przyczyn wskazanych w ust. 4 lit. c) i d) może zostać
dokonana nie częściej niż dw a razy w roku.
9. Tabela opłat i prow izji dostępna jest dla Posiadacza także
w Placów kach, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetow ej Banku.
10. Dokument dotyczący opłat oraz Słow niczek udostępniane są
przez Bank nieodpłatnie w Placów kach, na www.eurobank.pl,
a na w niosek Klienta także w postaci papierowej
lub elektronicznej.

w spółpracujących, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetow ej Banku.

§ 452

1. Zapisy § 44 ust. 3-8 obow iązują wyłącznie Posiadaczy, którzy
zaw arli Umow ę od dnia 08.08.2015 r.
2. Zapisy § 441 obow iązują wyłącznie Posiadaczy, którzy zawarli
Umow ę do dnia 07.08.2015 r.

X.

Limit kredytowy w Rachunku bieżącym
§ 46

1. Na podstaw ie wniosku Posiadacza lub Współposiadaczy Bank
może przyznać Limit kredytow y.
2. Przyznanie Limitu kredytow ego następuje na podstaw ie Umowy
o limit po uprzednim dokonaniu przez Bank oceny Zdolności
kredytow ej Posiadacza lub Współposiadaczy.
3. Posiadacz oraz Współposiadacz w nioskujący o przyznanie
Limitu kredytow ego muszą spełniać następujące w arunki:
a) posiadać pełną zdolność do czynności praw nych,
b) posiadać status Rezydenta,
c) przedstaw ić w ażny dow ód osobisty,
d) posiadać obyw atelstw o polskie.
4. Posiadaczow i może zostać przyznany tylko jeden Limit
kredytow y, bez w zględu na liczbę posiadanych Rachunków
bieżących.
5. Małoletni ani Przedstaw iciel ustaw owy nie mogą zawrzeć
Umow y o limit.
6. Posiadacz nie może ustanow ić pełnomocnika do zaw arcia,
zmiany lub rozw iązania Umow y o limit.

§ 47

1. W miesiącu, w którym Posiadacz korzystał z kwoty przyznanego
Limitu kredytow ego, zobowiązany jest do wpłaty na Rachunek
bieżący Minimalnej kw oty w płaty określonej w Umow ie o limit.
2. Każda spłata całości lub części zadłużenia z tytułu Limitu
kredytow ego powoduje zw iększenie Dostępnych środków na
Rachunku bieżącym.
3. Odpow iedzialność Współposiadaczy z tytułu Umow y o limit ma
charakter solidarny.

§ 48

§ 451

1. Bank codziennie nalicza odsetki od w ykorzystanej kw oty Limitu
kredytow ego i pobiera je z Dostępnych środków w dniu
określonym w Umow ie o limit.
2. Odsetki od Limitu kredytow ego naliczane są zgodnie z
Tabelą oprocentow ania.
3. Bank ma praw o do zmiany Tabeli oprocentowania w trakcie
obow iązywania Umow y o limit. Zmiana oprocentowania
następuje w przypadkach i trybie określonym w Umow ie o limit.
4. Tabela oprocentowania dostępna jest także w Placów kach,
telefonicznie w COK oraz na stronie internetow ej Banku.

1. W okresie obow iązywania Umow y Bank, z w ażnych przyczyn,
zastrzega sobie praw o dokonania zmiany w Tabeli opłat i
prow izji w tym w prowadzenia nowych opłat lub prow izji. Za
w ażne przyczyny uznaje się:
a) zmianę cen lub opłat stosowanych przez zew nętrzne
instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu
danej czynności,
b) w prowadzenie przez Bank now ych lub dodatkow ych form
produktów /usług, oferowanych Posiadaczom lub też
w ycofanie z oferty Banku określonych produktów /usług,
c) w prowadzenie now ych oraz zmiany pow szechnie
obow iązujących
przepisów praw a zw iązanych z
działalnością Banku i mających w pływ na ponoszone przez
Bank koszty czynności
zw iązanez
obsługą
produktów /usług oferow anych Posiadaczom,
d) zmianę
w ysokości
przeciętnego
miesięcznego
w ynagrodzeniaw sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głów nego Urzędu
Statystycznego, o co najmniej 1% w stosunku do w ysokości
tego w skaźnika ogłoszonego poprzednio w analogicznym
okresie (rocznym).
2. Wprow adzane przez Bank zmiany Tabeli opłat i prow izji muszą
być adekw atne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o
której mow a w ust. 1.
3. Niezależnie od przesłanek w skazanych w ust. 1 Bank ma prawo
w każdym czasie obniżyć lub zlikw idować opłaty i prow izje
określone w Tabeli opłat i prow izji.
4. O każdorazowej zmianie Tabeli opłat i prow izji Bank
pow iadamia Posiadacza w ustalony z nim sposób komunikacji.
Posiadacz ma praw o do odmow y przyjęcia zmian w trybie
określonym w Umow ie.
5. Aktualnie obow iązująca Tabela opłat i prow izji dostępna jest dla
Posiadacza także w Placów kach, Placów kach podmiotów

§ 49

1. Za czynności związane z zawarciem i w ykonywaniem Umowy o
limit Bank pobiera opłaty i prow izje zgodnie z Tabelą opłat i
prow izji - limit kredytow y.
2. Opłaty i prow izje pobierane są z Dostępnych środków
znajdujących się na Rachunku bieżącym.
3. Bank ma praw o do zmiany Tabeli opłat i prow izji - limit
kredytow y w trakcie obow iązyw ania Umow y o limit.
4. Zmiana opłat i prow izji następuje w przypadkach i trybie
określonym w Umow ie o limit. o każdorazowej zmianie Tabeli
opłat i prow izji - limit kredytowy Bank powiadamia Posiadacza
w ustalony z nim sposób komunikacji.
5. Tabela opłat i prow izji - limit kredytow y dostępna jest także w
Placów kach, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetow ej Banku.

§ 50
Zmiana kw oty przyznanego Limitu kredytow ego w trakcie
obow iązywania Umow y o limit może nastąpić na w niosek
Posiadacza oraz w pozostałych przypadkach określonych w
Umow ie o limit.
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a) edycji parametrów usługi Pow iadomień do konta,
b) rezygnacji z usługi Pow iadomień do konta.
2. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu.

§ 51

1. Każda ze stron może w ypowiedzieć Umow ę o limit. Zasady i
terminy w ypow iedzenia określone są w Umow ie o limit.
2. Umow a o limit ulega rozw iązaniu z chw ilą:
a) upływ u okresu w ypow iedzenia,
b) śmierci Posiadacza lub jednego ze Współposiadaczy,
c) rozw iązania Umow y.
3. W razie śmierci jednego ze Współposiadaczy, drugi
Współposiadacz zobow iązany jest do całkow itej spłaty
zadłużenia z tytułu Limitu kredytow ego w terminie 30 dni od dnia
rozw iązania Umow y o limit.
4. Posiadaczow i przysługuje prawo do odstąpienia od Umow y o
limit, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umow y o limit, na zasadach w niej określonych.

§ 57
1. Za czynności związane z obsługą Pow iadomień do konta Bank
pobiera opłaty i prow izje zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i
prow izji.
2. Opłata za usługę Pow iadomień do konta naliczana będzie
oddzielnie dla każdego Współposiadacza/ Pełnomocnika/
Przedstaw iciela ustaw owego, który aktyw ował usługę
Pow iadomień do konta.
3. Opłaty i prow izje pobierane są z Dostępnych środków
znajdujących się na Rachunku bieżącym.
4. Opłata za korzystanie z usługi Pow iadomień do konta będzie
pobierana odrębnie dla każdej aktyw nej usługi.
5. Niew ykorzystane w danym miesiącu rozliczeniowym
pow iadomienia nie przechodzą na kolejny okres.

§ 52
1. Bank umożliw ia Restrukturyzację na wniosek Posiadacza, jeżeli
jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji
finansow ej i gospodarczej Posiadacza.
2. Posiadacz może złożyć wniosek o Restrukturyzację w Placówce
lub poprzez Kanały dostępu.
3. Bank zastrzega sobie praw o do ustalenia w arunków
niezbędnych do dokonania Restrukturyzacji, w zakresie
terminu, w ysokości w ymaganej w płaty minimalnej, obow iązku
dostarczenia przez Posiadacza dokumentów potwierdzających
aktualne źródło i w ysokość uzyskiw anych dochodów oraz
w ysokość zobow iązań Posiadacza.
4. W
przypadku odrzucenia w niosku Posiadacza
o
Restrukturyzację, Bank przekazuje Posiadaczow i, w formie
pisemnej, szczegółowe w yjaśnienia dotyczące przyczyny
odrzucenia w niosku. Informacja ta przekazywana jest
Posiadaczow i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia odrzucenia przez Bank w niosku o Restrukturyzację.
5. Za Restrukturyzację dokonaną na w niosek Posiadacza Bank
pobierze od Posiadacza opłatę zgodnie z obow iązującą w dniu
dokonania zmian Tabelą opłat i prow izji - limit kredytow y.

XI.

§ 58

Szczegółowy zakres parametrów usługi Pow iadomień do konta
dostępny jest w Placów kach, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetow ej Banku.

§ 59

1. Wiadomości SMS w ramach usługi Pow iadomień do konta
w ysyłane są przez Bank niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia
przez całą dobę lub w godzinach zdefiniowanych przez
Posiadacza, Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw ow ego.
2. Wiadomości e-mail i mobilne w ramach usługi Pow iadomień do
konta w ysyłane są przez Bank niezw łocznie po w ystąpieniu
zdarzenia przez całą dobę.

§ 60

Bank może zaprzestać świadczenia usługi Pow iadomień do konta
w przypadku otrzymania w iarygodnej informacji, że numer telefonu
komórkow ego/adres e-mail/urządzenie z aplikacją mobilną
w skazany przez Posiadacza, Pełnomocnika lub Przedstaw iciela
ustaw owego nie należy do niego, a w iadomości SMS/email/mobilne otrzymuje inna osoba.

Karty płatnicze
§ 53

1. Bank, na podstawie umow y o kartę płatniczą, w ydaje
Posiadaczow i lub
Pełnomocnikow i
karty
płatnicze
do Rachunku.
2. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i używania Kart
płatniczych określa umow a o kartę płatniczą oraz Regulamin
w ydawania i używania debetow ych kart płatniczych Euro
Banku S.A.

XII.

XIII. Rozwiązanie Umowy Konta
§ 61
1. Każda ze stron może w ypowiedzieć Umow ę, w formie pisemnej,
z zachow aniem:
a) 28-dniow egookresu w ypowiedzenia, w
przypadku
w ypow iedzenia Umow y przez Posiadacza,
b) 62-dniow egookresu w ypowiedzenia, w
przypadku
w ypow iedzenia Umow y przez Bank.
2. Bank ma praw o w ypowiedzenia Umow y tylko z w ażnych
przyczyn, określonych w Umow ie.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o w ypowiedzeniu Umow y,
Posiadacz
zobowiązany
jest najpóźniej
do
dnia
rozw iązania Umow y:
a) w przypadku, gdy na Rachunku pozostaną środki, w skazać
sposób zadysponow ania Dostępnymi środkami,
b) w przypadku, gdy na Rachunku w ystępuje niedozw olone
zadłużenie określone w § 17 ust. 2 lub zaległe opłaty i
prow izje, dokonać spłaty całości zadłużenia.
4. Złożenie ośw iadczenia o w ypowiedzeniu Umow y pow oduje
w ypow iedzenie Umow y o limit.
5. Umow a ulega rozwiązaniu, oprócz przypadków wskazanych w
Umow ie, także z chw ilą upływu 10 lat od dnia w ydania ostatniej
dyspozycji Posiadacza do Konta. Jeżeli Umow a uległa
rozw iązaniu z chwilą śmierci Posiadacza lub upływ u 10 lat od
dnia w ydania ostatniej dyspozycji Posiadacza do Konta, uważa
się ją za w iążącą do chwili wypłaty środków zgromadzonych na
Koncie osobie posiadającej tytuł praw ny do tych środków, z
uw zględnieniem poniższych postanow ień.
6. Z dniem pow zięcia wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza
Bank:
a) realizuje w yłącznie wypłaty z Konta w skazane w § 62 oraz
inne, w ynikające z przepisów praw a na rzecz osób
posiadających tytuł praw ny do tych środków ,

Powiadomienia do konta
§ 54

W zakresie dysponow ania Kontem Posiadacz, Pełnomocnik lub
Przedstaw iciel ustawowy może korzystać z usługi Pow iadomień do
konta polegającej na przesłaniu:
a) w iadomości SMS na podany przez Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego kontaktowy
numer telefonu komórkow ego,
b) w iadomości e-mail na podany przez Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw owego adres
poczty elektronicznej,
c) w iadomości mobilnej na podane przez Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustawowego urządzenie
z aplikacją mobilną, o którym mow a w Regulaminie
Bankow ości Elektronicznej.

§ 55

1. Aktywacja usługi Pow iadomień do konta następuje na
podstaw ie dyspozycji
złożonej
przez
Posiadacza,
Pełnomocnika lub Przedstaw iciela ustaw ow ego.
2. Dyspozycja, o której mow a w ust. 1, może zostać złożona w
dow olnej Placów ce lub za pośrednictw em Kanałów dostępu.
3. W przypadku Konta w spólnego usługa może być aktywowana
dla każdego ze Współposiadaczy.

§ 56

1. Posiadacz, Pełnomocnik lub Przedstaw iciel ustawowy może w
dow olnym czasie złożyć dyspozycję:
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b) zaprzestaje pobierania opłat dotyczących tego Konta,
c) zaprzestaje w ysyłania wszelkiej korespondencji dotyczącej
Konta na adres Posiadacza.
7. Środki pieniężne pozostające na Koncie zmarłego Posiadacza
podlegają oprocentowaniu, na w arunkach określonych w
Umow ie, do chw ili w ypłaty tych środków osobie posiadającej
tytuł praw ny do tych środków .
8. W terminie co najmniej 6 miesięcy przed upływ em 10-letniego
okresu od w ydania ostatniej dyspozycji Posiadacza do Konta,
Bank informuje Posiadacza o skutkach upływ u tego okresu,
określonych w ust. 5.
9. Informacje określone w ust. 8 Bank przekaże Posiadaczowi
pisemnie - listem w ysłanym na ostatni znany Bankow i adres
korespondencyjny Posiadacza albo w formie elektronicznej, w
przypadku gdy Posiadacz podał Bankow i adres e-mail, jako
uzgodniony sposób komunikacji.
10. Jeśli Posiadacz po otrzymaniu informacji, o których mow a ust.
8, oraz przed upływ em 10 lat od dnia w ydania ostatniej
dyspozycji do Konta złoży dyspozycję do Konta lub dyspozycję
kontynuow ania Umow y, w ówczas Umow a nie ulega
rozw iązaniu.
11. Rozw iązanie Umow y skutkuje zamknięciem w szystkich
Rachunków i lokat prow adzonych w ramach Konta,
zastrzeżeniem ust. 5-10.
12. Zasady wskazane w ust. 5-10 powyżej nie mają zastosowania
do Konta w spólnego oraz do Rachunków oszczędnościowych
oraz lokat – w stosunku do Umów zaw artych do dnia
30.06.2016 r.

pełnomocnictw a, tj. zmianie imienia, nazw iska, serii i numeru
dokumentu tożsamości, danych adresowych oraz o utracie
dokumentu
tożsamości. Informację taką
Posiadacz,
Pełnomocnik oraz Przedstawiciel ustawowy składa na piśmie w
Placów ce lub poprzez Kanały dostępu.
5. Posiadacz w odrębnym ośw iadczeniu określa preferowany
sposób informow ania go przez Banku o zmianach Umowy,
Regulaminu oraz Tabeli opłat i prow izji.
6. Posiadacz może w każdym czasie dokonać zmiany sposobu
informow ania go przez Bank o zmianach Umow y, Regulaminu
oraz Tabeli opłat i prow izji poprzez złożenie stosownego
ośw iadczenia w Kanałach dostępu.
7. Zmiana sposobu informowania przez Bank o zmianach Umowy,
Regulaminu i Tabeli opłat i Prow izji nie stanow i zmiany Umowy
i nie w ymaga zaw arcia aneksu.
8. W pozostałych przypadkach Bank przesyła korespondencję do
Posiadacza za pomocą dostępnych środków komunikacji:
a) na adres e-mail – jeśli Posiadacz podał ten adres Bankowi
i w yraził zgodę na taki sposób komunikacji lub
b) w raz z miesięcznym w yciągiem do Konta lub
c) w
pozostałych przypadkach listem
na
adres
korespondencyjny w skazany przez Posiadacza lub
d) za pośrednictwem serwisu eurobank online, o ile Posiadacz
zaw arł z Bankiem umow ę o usługi Bankowości
Elektronicznej i dokonał aktyw acji tego kanału.
9. W okresie obow iązywania Umow y Posiadacz ma praw o żądać
w każdym czasie udostępnienia mu postanow ień Umow y w
postaci papierow ej lub na innym trw ałym nośniku informacji.

XIV. Wypłaty po śmierci Posiadacza

§ 65
W przypadku dokonania przez Bank niepraw idłowego wpisu na
Koncie, Bank dokonuje korekty tego w pisu bez zgody Posiadacza.

§ 62
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Posiadacz może w dow olnym czasie
złożyć dyspozycję zapisu bankow ego na w ypadek śmierci.
Dyspozycja może być złożona w yłącznie na rzecz małżonka,
w stępnego, zstępnego lub rodzeństw a. Złożenie, odw ołanie
i zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierci wymaga formy
pisemnej.
2. Do Konta w spólnego Bank nie przyjmuje dyspozycji zapisu
bankow ego na w ypadek śmierci.

§ 66
1. Bank, raz w miesiącu, bezpłatnie udostępnia lub dostarcza
Posiadaczow i wyciąg bankowy do Konta w sposób określony w
Umow ie.
2. Wyciąg bankow y jest potwierdzeniem wszelkich zmian Salda i
sporządzany jest w formie zbiorczego zestawienia wszystkich
w ykonanych operacji na Rachunku w miesiącu poprzedzającym
sporządzenie w yciągu.
3. Wyciąg bankow y zaw iera następujące informacje:
a) umożliw iające zidentyfikow anie Transakcji płatniczej
(i w stosow nych przypadkach jej nadaw cę lub Odbiorcę,
o ile to możliw e),
b) kw otę transakcji w w alucie, w której zostało złożone
zlecenie,
c) kw otę oraz, jeśli to możliw e, w yszczególnienie naliczonych
opłat z tytułu Transakcji płatniczej i informację o odsetkach,
d) kurs w alutowy zastosowany dla danej Transakcji płatniczej
oraz kw ocie transakcji po przeliczeniu w aluty,
e) datę w aluty zastosowaną przy obciążeniu Rachunku oraz
datę otrzymania Wpłaty na Rachunek.
4. Posiadacz może w każdym momencie trw ania Umow y zmienić
sposób otrzymywania w yciągów poprzez złożenie dyspozycji w
Placów ce.
5. Posiadacz niezw łocznie powiadamia Bank w sposób określony
w § 66 ust. 1 o stw ierdzonych nieautoryzowanych,
niew ykonanych lub nienależycie w ykonanych Transakcjach
płatniczych.
6. Brak pow iadomienia, o którym mow a w ust. 5, w terminie 13
miesięcy od dnia obciążenia Rachunku lub od dnia, w którym
Zlecenie płatnicze miało zostać w ykonane, pow oduje, że
roszczenia Posiadacza do Banku z tytułu nieautoryzowanych,
niew ykonanych lub nienależycie w ykonanych Transakcji
płatniczych w ygasają.
7. Bank przekazuje Posiadaczow i Rachunku nieodpłatnie, co
najmniej raz w roku kalendarzowym Zestawienie opłat za usługi
pow iązane z rachunkiem płatniczym pobranych za okres objęty
Zestaw ieniem opłat, o którym mow a w UUP.
8. Zestawienie opłat jest przekazywane Posiadaczowi Rachunku
w sposób uzgodniony dla przekazyw ania w yciągów .

§ 63

1. Po śmierci Posiadacza Bank jest obow iązany wypłacić z jego
Konta:
a) zw rot kosztów pogrzebu Posiadacza,
b) kw otę dyspozycji zapisu na w ypadek śmierci Posiadacza,
c) zw rot nadpłaconych św iadczeń z tytułu zabezpieczenia
społecznego,
d) środki pieniężne zgromadzone na Koncie w raz z odsetkami
należne spadkobiercom.
2. Bank nie dokonuje zw rotu kosztów pogrzebu z Konta
w spólnego.

XV.

Postanowienia końcowe
§ 64

1. Komunikacja pomiędzy Bankiem i Posiadaczem/
Pełnomocnikiem/Przedstaw icielem ustaw ow ym oraz
św iadczenie usług na podstawie Umow y odbywa się w języku
polskim.
2. Bank kontaktuje się z Posiadaczem w sprawach związanych z
obsługą Umow y lub Umow y o limit przy w ykorzystaniu
podanych przez niego danych teleadresow ych za pomocą
dostępnych środków komunikacji, w tym za pomocą krótkich
w iadomości tekstow ych (SMS) oraz automatycznych
w iadomości głosow ych.
3. Do komunikacji Posiadacza/ Pełnomocnika/ Przedstaw iciela
ustaw owego z Bankiem służą Kanały dostępu oraz adres
poczty elektronicznej: info@eurobank.pl. Numery telefonów do
kontaktu z COK oraz lista miejsc, w których Bank w ykonuje
działalność, są dostępna na stronie internetow ej Banku, pod
adresem: w w w .eurobank.pl.
4. Posiadacz, Pełnomocnik oraz Przedstaw iciel ustaw owy są
zobow iązani niezwłocznie informować Bank o każdej zmianie
danych osobow ych, które podali w zw iązku z zaw arciem
Umow y lub Umow y o limit, a także ustanow ieniem

§ 67

1. Posiadaczow i przysługuje praw o zgłoszenia
dotyczącej usług Banku.
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reklamacji

Reklamacje można składać osobiście lub przez pełnomocnika:
a) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu:
b) w dow olnej Placów ce lub Centrali Banku (ul. św . Mikołaja
72, 50-126 Wrocław ) lub
c) korespondencyjnie na adres: Euro Bank S.A., ul. św .
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub
d) telefonicznie pod numerem 555 000 555;
e) w formie elektronicznej:
f) poprzez e-mail na adres: info@eurobank.pl lub
eurobank@eurobank.pl lub
g) w ysyłając faks na numer: 71 79 55 501 lub
h) za pośrednictwem serw isu eurobank online (dostęp
poprzez stronę w w w .eurobank.pl).
2. Odpow iednie adresy, w tym siedziby Banku, poczty
elektronicznej oraz numery telefonów i faksu dostępne są
rów nież w Placów kach oraz na stronie internetow ej Banku.
3. Bank informuje, że zgłoszenie reklamacji przez Posiadacza
niezw łocznie po powzięciu przez niego zastrzeżeń oraz podanie
aktualnego adresu korespondencyjnego ułatw i i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Bank. Na żądanie Posiadacza
Bank potw ierdza, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z
Posiadaczem, fakt zgłoszenia przez niego reklamacji.
4. W przypadku reklamacji dotyczących praw i obow iązków
w ynikających z UUP, w tym dotyczących Usług płatniczych,
Bank udziela odpow iedzi na reklamację w terminie 15 Dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie
skomplikow anych przypadkach nie później niż w terminie 35 Dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji. o przedłużeniu tego
terminu Bank poinformuje Posiadacza, w yjaśniając przyczynę
opóźnienia, w skazując okoliczności, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określając przewidywany
termin udzielenia odpow iedzi.
5. W przypadku reklamacji innych niż określone w ust. 4 pow yżej,
Bank zobow iązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezw łocznie
po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych
od daty w pływu reklamacji do Banku. Jeżeli termin 14 Dni
roboczych nie jest w ystarczający do udzielenia odpow iedzi i
zachodzi konieczność przeprowadzania dodatkowego
postępow ania wyjaśniającego, Bank informuje posiadacza o
przedłużeniu terminu i udziela odpow iedzi w terminie 30 dni
kalendarzow ych od daty w pływu reklamacji do Banku z
zastrzeżeniem ust. 6
6. W
szczególnie
skomplikow anych
przypadkach
uniemożliw iających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpow iedzi w terminie 30 dni kalendarzow ych, Bank informuje
Posiadacza o prow adzonym postępowaniu, wyjaśnia przyczynę
opóźnienia i w skazuje okoliczności, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przew idywany
termin udzielenia odpow iedzi, który nie może być dłuższy niż 60
dni kalendarzow ych od dnia otrzymania reklamacji.
7. O w yniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Posiadacza w
postaci papierow ej lub po uzgodnieniu z Posiadaczem na innym
trw ałym nośniku informacji. Do zachowania przez Bank
terminów , o których mow a w ust. 4 - 6, w ystarczające jest
w ysłanie odpow iedzi przed ich upływ em.
8. W przypadku w noszenia reklamacji, Posiadacz ma możliwość
zw rócenia się o pomoc do Miejskich i Pow iatowych Rzeczników
Konsumenta oraz do Rzecznika Finansow ego. Każdemu
Posiadaczow i przysługuje również prawo do w niesienia skargi
na
działalność
Banku
do
Bankow ego
Arbitrażu
Konsumenckiego przy Zw iązku Banków Polskich (Arbitraż), a
także do Sądu Polubow nego działającego przy Komisji Nadzoru
Finansow ego (Sąd Polubow ny).
9. Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać
przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony
osobiście bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra
Bankow ego. Orzeczenie Arbitra Bankow ego nie jest
orzeczeniem sądu polubow nego w rozumieniu Kodeksu
postępow ania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat
działalności Arbitra Bankow ego, procedury korzystania z
pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury
obow iązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie
Bankow ego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującym się na
stronie internetow ej Zw iązku Banków Polskich pod adresem
w w w .zbp.pl.
10. Wniosek do Sądu Polubow nego musi mieć formę pisemną

i może zostać przesłany na adres siedziby Sądu Polubow nego
lub zostać złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w
sekretariacie Sądu Polubow nego. Warunkiem rozpoczęcia
postępow ania mediacyjnego lub sądow ego jest w yrażenie na
nie zgody przez obie strony sporu. Posiadacz może uzyskać
zgodę Banku osobiście lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu
Polubow nego. Zgoda obu stron sporu w yrażona jest w formie
pisemnej w postaci Umow y mediacji lub Umow y – zapis na Sąd
Polubow ny. Szczegółowe informacje na temat działalności
Sądu Polubow nego, procedury korzystania z mediacji lub
polubow nego rozstrzygania sporów, procedury obowiązującej
w postępowaniu sądowym dostępne są w Regulaminie Sądu
Polubow nego. Regulamin Sądu Polubow nego oraz formularze
w niosków dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru
Finansow ego pod adresem w w w .knf.gov.pl.
11. Wniosek do Rzecznika Finansow ego o rozstrzygnięcie sporu w
pozasądowym postępow aniu pow inien zostać złożony lub
przesłany na adres Biura Rzecznika Finansow ego. Udział
Banku w postępow aniu jest obow iązkowy. Szczegółowe
informacje na temat działalności Rzecznika Finansow ego oraz
procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
dostępne są na stronie internetow ej Rzecznika Finansowego
pod adresem w w w .rf.gov.pl.
12. Ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępow aniu
pozasądow ym Posiadacz, który zaw arł Umow ę drogą
elektroniczną, może zw rócić się do upraw nionych podmiotów,
w tym ww., również za pośrednictwem interaktywnej platformy
ODR
dostępnej
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Przed skorzystaniem z
platformy ODR Bank zachęca do kontaktu, w sposób wskazany
w Regulaminie.
13. Bank podlega nadzorow i Komisji Nadzoru Finansow ego.

§ 68

1. Bank ma praw o do zmiany Regulaminu z w ażnych przyczyn. Za
w ażną przyczynę uznaje:
a) w prow adzenie now ych oraz zmianę pow szechnie
obow iązujących przepisów
praw a,
zw iązanych
z oferowaniem i obsługą Konta, w skutek których zachodzi
potrzeba uw zględnienia tych zmian i dostosowania
Regulaminu,
b) zmianę zakresu lub formy produktów /usług oferowanych
przez Bank Posiadaczow i, o ile zapew ni to należyte
w ykonanie Umow y,
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansow ego lub innych w łaściw ych
organów lub urzędów nadzorczych, mające w pływ na
postanow ienia Regulaminu, określające zasady lub
obow iązki Banku zw iązane ze św iadczeniem usług lub
w ykonywaniem czynności przez Bank, w skutek których
zachodzi potrzeba uw zględnienia ich i dostosowania
Regulaminu,
d) obniżenie staw ki WIBOR 3M o co najmniej 0,5 punktu
procentowego w stosunku do staw ki WIBOR 3M z dnia 1
stycznia roku poprzedzającego, przy czym Bank
w eryfikuje zaistnienie przesłanki nie częściej niż raz na
6 miesięcy.
2. Zmiana Regulaminu na podstaw ie przyczyny wskazanej w ust.
1 lit. d) może zostać dokonana nie częściej niż dwa razy w roku.
3. Wprow adzone przez Bank zmiany Regulaminu muszą być
adekw atne do rodzaju i skali okoliczności stanow iących
przyczyny, o których mow a w ust. 1.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o zmianie niniejszego Regulaminu Bank
pow iadamia Posiadacza nie później niż 2 miesiące przed datą
w ejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmieniony
Regulamin w ustalony z nim sposób komunikacji. w
pow iadomieniu przesłanym Posiadaczowi Bank w skazuje datę
w ejścia w życie zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu
w iąże Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia w ejścia w życie
zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej w obec
proponow anych zmian. Posiadacz może zgłosić sprzeciw
skutkujący rozwiązaniem Umow y w przeddzień wprowadzenia
w życie zmian lub w ypowiedzieć Umow ę bez ponoszenia opłat
ze skutkiem od dnia poinformow ania Posiadacza o zmianie, nie
później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby
zastosow ane.
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5. O zmianie w zakresie Działu X niniejszego Regulaminu Bank
pow iadamia Posiadacza przed datą w ejścia w życie zmian,
doręczając mu treść zmian lub zmieniony Regulamin zgodnie ze
sposobem
komunikacji opisanym w § 63ust. 5.
W pow iadomieniu przesłanym Posiadaczow i Bank w skazuje
datę w ejścia w życie zmienionego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu w iąże Posiadacza, jeżeli nie w ypowie Umow y o
limit, z zachow aniem trybu i okresu w ypowiedzenia określonego
w Umow ie o limit, w terminie 14 dni od doręczenia Posiadaczowi
informacji o zmianie Regulaminu. Za w ypowiedzenie Umowy o
limit Bankow i przez Posiadacza uw aża się także, złożone w
formie pisemnej, ośw iadczenie Posiadacza o odmowie przyjęcia
zmian Regulaminu

§ 69

Bank objęty jest obow iązkowym systemem gw arantowania środków
pieniężnych.

§ 70
1. Bank zapew nia zachow anie tajemnicy bankow ej zgodnie
z przepisami praw a.
2. Bank i osoby w nim zatrudnione zapew niają ochronę danych
osobow ych
Posiadacza
i Pełnomocnika/Przedstaw iciela
ustaw owego, w zakresie ustalonym w przepisach ustawy
o ochronie danych osobow ych.
3. Bank informuje, że w zw iązku z dokonyw aniem
międzynarodow ych transferów pieniężnych za pośrednictwem
Stow arzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji
Finansow ej SWIFT, dostęp do danych osobowych Posiadacza
może mieć administracja rządow a Stanów Zjednoczonych,
a także banki korespondenci.
4. Bank informuje, że w zw iązku z dokonyw aniem
międzynarodow ych transferów pieniężnych za pośrednictwem
Stow arzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji
Finansow ej SWIFT, niezbędne dla w ykonania Transakcji
płatniczej na podstaw ie Umow y zawartej między Posiadaczem
a Bankiem, jest przekazywanie danych osobowych Posiad a c z a
oraz zwrócenie się do Posiadacz a przez Bank o dodat k o w e
informacje o Posiadacz u i transferac h pieniężny ch w zakre s ie
wymagany m do ustalenia, zgodnie z wymogami prawa pańs t w a
siedziby banku korespondent a, czy transfery te są zgodne z
w iedzą o Banku o profilu działalności Posiadacza oraz w celu
ustalenia źródła pochodzenia w artości majątkowych
Posiadacza.
5. Władze amerykańskie zobow iązały się do w ykorzystywania
danych osobow ych pozyskiwanych ze SWIFT, w yłącznie do
celów w alki z terroryzmem, z poszanowaniem gw arancji
przewidzianych przez europejski system ochrony danych
osobow ych, w yrażony w Dyrektyw ie 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobow ych i sw obodnego przepływ u tych danych.

§ 681

1. Bank ma praw o do zmiany Regulaminu z w ażnych przyczyn. Za
w ażną przyczynę uznaje:
a) zmianę pow szechnie obow iązujących przepisów prawa,
zw iązanych z działalnością Banku, w skutek której zachodzi
potrzeba uw zględnienia tej zmiany i dostosowania
Regulaminu,
b) zmianę zakresu lub formy produktów /usług oferowanych
przez Bank Posiadaczow i,
c) zmianę
interpretacji
pow szechnie obow iązujących
przepisów praw a w następstwie zapadłych orzeczeń
sądów , decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansow ego lub innych w łaściw ych organów lub urzędów,
w skutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany
i dostosow ania Regulaminu,
d) zmianę w ysokości WIBOR 3M o co najmniej 0,5 punktu
procentowego w stosunku do staw ki WIBOR 3M z dnia 1
stycznia roku poprzedzającego.
2. Wprow adzone przez Bank zmiany Regulaminu muszą być
adekw atne i pozostawać w związku z przyczyną, o której mowa
w ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 5, o zmianie niniejs zego
Regulaminu Bank pow iadamia Posiadacza nie później niż 2
miesiące przed datą w ejścia w życie zmian, doręczając mu treść
zmian lub zmieniony Regulamin w ustalony z nim sposób
komunikacji. w powiadomieniu przesłanym Posiadaczowi Bank
w skazuje datę w ejścia w życie zmienionego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu w iąże Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia
w ejścia w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej
w obec proponowanych zmian. Posiadacz może zgłosić
sprzeciw skutkujący rozwiązaniem umow y w przeddzień
w prowadzenia w życie zmian lub w ypowiedzieć Umow ę, bez
ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformow ania
Posiadacza o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym
te zmiany zostałyby zastosow ane.
4. O zmianie w zakresie Działu X niniejszego Regulaminu Bank
pow iadamia Posiadacza przed datą w ejścia w życie zmian,
doręczając mu treść zmian lub zmieniony Regulamin w ustalony
z nim sposób komunikacji. w pow iadomieniu przesłanym
Posiadaczow i Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionego
Regulaminu. Zmiana Regulaminu w iąże Posiadacza, jeżeli nie
w ypowie Umow y o limit, z zachowaniem trybu i okresu
w ypowiedzenia określonego w Umow ie o limit, w terminie 14 dni
od doręczenia Posiadaczow i informacji
o zmianie Regulaminu. Za w ypowiedzenie Umow y o limit
Bankow i przez Posiadacza uważa się także, złożone w formie
pisemnej, ośw iadczenie Posiadacza o odmow ie przyjęcia
zmian Regulaminu.
5. Bank zastrzega sobie praw o w prowadzania do oferty Banku
now ych produktów lub usług. o w prowadzonej w tym zakresie
zmianie Regulaminu, Tabeli opłat i prow izji oraz Tabeli opłat i
prow izji – limit kredytowy Bank pow iadomi Posiadacza
doręczając mu informacje o w arunkach i kosztach skorzystania
z usługi bądź produktu, przed skorzystaniem przez niego z
now ego produktu lub usługi

§ 71
1. Bank w każdy dzień roboczy ustala Kursy w alut, w oparciu o
notow ania serw isu Reuters/Bloomberg.
2. Kursy w alut stosowane przez Bank są prezentowane w Tabeli
kursów w alut.
3. Tabela kursów walut jest ogłaszana przez Bank w każdy Dzień
roboczy przynajmniej dw a razy dziennie:
a) tabela dzienna do godziny 9:30,
b) tabela nocna do godziny 17:00.
4. Tabela kursów w alut zaw iera kursy zakupu/sprzedaży
pieniądza/dew iz dla transakcji płatniczych bezgotów kow ych
i gotów kow ych.
5. Tabela kursów w alut obow iązuje w dniu i od godziny jej
ogłoszenia przez Bank, do momentu ogłoszenia przez Bank
kolejnej w ersji Tabeli kursów w alut.
6. Kursy w alut mogą się zmieniać w ciągu dnia roboczego
w zależnościod kształtow ania się kursów w alut na rynku
międzybankow ym.
7. Niezależnie od Tabeli kursów walut ogłaszanej w edług zasad
określonych w ust 1, Bank jest upraw niony do zmiany
obow iązujących kursów walut w przypadku, gdy w ciągu dnia
nastąpi znacząca zmiana kursu na międzybankowym hurtowym
rynku w ymiany w alut od chwili publikacji w cześniejszej Tabeli
kursów .
8. Bank jest upraw niony do zaprzestania kupna i sprzedaży danej
w aluty, w przypadku:
a) niedostępności serwisu Reuters w chwili ustalania Tabeli
kursów w alut,
b) zaw ieszenia handlu
daną
w alutą
na
rynku
międzybankow ym,
c) nadzw yczajnej zmiany poziomu kursu w alutowego na rynku
międzybankow ym, będącej w ynikiem załamania rynków
finansow ych.
9. Zasady i terminy ogłaszania kursów walut mogą ulec zmianie w
przypadku:

§ 682

1. Zapisy § 67 obow iązują wyłącznie Posiadaczy, którzy zawarli
Umow ę od dnia 08.08.2015 r.
2. Zapisy § 671 obow iązują wyłącznie Posiadaczy, którzy zawarli
Umow ę do dnia 07.08.2015 r.
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a) nadzw yczajnej zmiany na rynku w alutow ym,
b) zmiany w arunków prow adzenia działalności przez Bank,
c) w prowadzenia now ych oraz zmiany pow szechnie
obow iązujących przepisów prawa dotyczących ustalania
kursów i spreadów w alutow ych przez banki,
d) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansow ego lub innych w łaściw ych
organów lub urzędów nadzorczych, mających w pływ na
zasady ustalania i ogłaszania kursów w alut.

§ 72

Bank jest upraw niony do nagrywania, za pomocą elektronicznych
nośników informacji, w szystkich rozmów telefonicznych z
Posiadaczem/Pełnomocnikiem oraz do w ykorzystywania takich
nagrań do celów dow odow ych.

§ 73
1. Sądem w łaściw ym do rozstrzygania sporów zw iązanych
z w ykonywaniem Umow y jest sąd ustalony zgodnie z
przepisami ustaw y z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępow ania cywilnego (DZ.U. 1964 NR43 poz.296 ze
zmianami).
2. Praw em w łaściw ym, które stanow i podstawę dla stosunków
między Bankiem a Posiadaczem, w tym do rozstrzygania
sporów w ynikających z Umow y, jest praw o polskie.
3. Pełna lista Placów ek w raz z adresami znajduje się na stronie
internetow ej Banku.
Niniejszy Regulamin obow iązuje od dnia 01 czerw ca 2019 roku.
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