UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY I KARTĘ PŁATNICZĄ
zawarta dnia ……………… w ………………………..pomiędzy:
Panem/Panią:
Imię i Nazwisko: ………………………………………….., PESEL: ……………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………
Adres korespondencyjny: ……………………………………………
Rodzaj dokumentu tożsamości:……………………………………………………, seria i numer: ……………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………,
Telefon/y kontaktowy/e: ……………………………………………………………………………….
Data urodzenia: …………………, miejsce urodzenia: …………………………………………..
zwanym dalej „Posiadaczem”
a
Euro Bankiem Spółką Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu 50-126, ul. św. Mikołaja 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025313, wysokość kapitału zakładowego: [Kwota
kapitału zakładowego] PLN, wysokość kapitału wpłaconego: [Kwota kapitału zakładowego] PLN, adres poczty elektronicznej: info@eurobank.pl, nr telefonu 19000, o
międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC): EBSAPLPW, zwaną dalej „Bankiem”.

Posiadacz wnioskuje o:
wydanie karty płatniczej:

TAK/NIE <zgodnie z dyspozycją Posiadacza>

aktywację Bankowości Elektronicznej:

TAK/NIE <zgodnie z dyspozycją Posiadacza>
§1
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

5.

Strony zawierają następujące umowy:

Umowę o prowadzenie konta dla osób fizycznych,

Umowę o kartę płatniczą,
zwane dalej zamiennie, łącznie i z osobna, Umową.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Integralną część Umowy stanowią Regulamin Konta dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy (zwany dalej „Regulaminem PRP”), Tabela opłat i prowizji, oraz
załączniki do Umowy. Regulamin PRP zawiera definicje terminów użytych w Umowie. W odniesieniu do usług, które odpowiadają w pełnym lub częściowym zakresie
definicjom usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, o których mowa w Wykazie Usług Reprezentatywnych (zwanym dalej: „Wykazem” lub
„Wykazem Usług Reprezentatywnych”), Bank w § 2 Regulaminu PRP obok nazw handlowych tych usług wskazuje ich nazwy w brzmieniu określonym w Wykazie. W
Umowie stosowane są nazwy handlowe usług.
Umowa łącznie i każda z osobna może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
a) z zachowaniem 28-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza,
b) z zachowaniem 62-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, przy czym Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy tylko
z ważnych przyczyn, określonych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust 5, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia przyczyn określonych w § 2 ust. 8 lit. a-c Bank ma
prawo do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy ze skutkiem natychmiastowym.
Opłaty i prowizje za czynności związane z wykonywaniem postanowień Umowy, do pobierania których uprawniony jest Bank, określone są
w Tabeli opłat i prowizji i pobierane są z Rachunku.
§2
Postanowienia Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Bank w ramach Umowy zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Posiadacza Konta dla osób fizycznych (Nr referencyjny Umowy: …………………………) w
ramach pakietu [nazwa pakietu] (zwanego dalej „Kontem”) o numerze Rachunku bieżącego [NRB konta], IBAN [IBAN konta], przechowywania środków pieniężnych
Posiadacza oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie PRP i Tabeli opłat i prowizji
W ramach Konta prowadzony będzie Rachunek bieżący.
Rachunek bieżący będzie prowadzony w złotych polskich (PLN).
Środki zgromadzone na Rachunku bieżącym nie są oprocentowane.
Wszelkie zmiany Salda potwierdzane są wyciągami bankowymi sporządzanymi po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w formie zbiorczego zestawienia
Transakcji płatniczych zarejestrowanych na Rachunku w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Informacja o zmianach stanu Konta i Saldzie dostępna jest również
w Placówkach.
Bank przeprowadza rozliczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na podstawie otrzymanej zgody osoby składającej dyspozycję na realizację Zlecenia płatniczego.
Rozliczenia pieniężne przeprowadza się przez Wpłatę lub Wypłatę gotówki, w tym przy użyciu karty płatniczej. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się za
pośrednictwem Przelewu, Polecenia zapłaty, Zleceń stałych oraz karty płatniczej. Szczegółowe zasady przeprowadzania przez Bank rozliczeń pieniężnych określa
Regulamin PRP.
Bank realizuje Transakcje płatnicze na podstawie Unikatowego identyfikatora, którym jest numer rachunku bankowego zgodny ze standardem NRB/IBAN, wskazany
w Transakcji płatniczej.
Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy prowadzenia konta dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a)
podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdziwych informacji we Wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych
– Podstawowy rachunek płatniczy, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku,
b)
wykorzystanie Konta umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa do celów niezgodnych z prawem,
c)
istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na Rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością,
d)
przedstawienie przez Posiadacza sfałszowanego bądź poświadczającego nieprawdę dokumentu tożsamości w celu zawarcia niniejszej Umowy,
e)
brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
f)
brak operacji na Koncie przez okres ponad 24 kolejnych miesięcy, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na
rachunku środków pieniężnych,
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utratę przez Posiadacza prawa do legalnego pobytu na terytorium Państwa członkowskiego,
zawarcie przez Posiadacza innej umowy rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59 ia ust. 3 UUP na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
i)
istnieje uzasadnione podejrzenie, że Posiadacz dysponuje Rachunkiem niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności uzasadnione podejrzenie wykorzystania
działalności Banku w celu podejmowania lub ukrycia działań przestępczych,
j)
dysponowanie Rachunkiem niezgodnie z przeznaczeniem – w tym dokonywania za pośrednictwem rachunku rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą,
k)
zajmowanie przez Posiadacza eksponowanego stanowiska politycznego, pozostawanie członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3), 11) i 12) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, także po dniu utraty tego statusu, do dnia ustalenia przez Bank że kontynuowanie stosunków
gospodarczych z Posiadaczem nie wiąże się z wyższym ryzykiem, nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia utraty przez Klienta tego statusu.
Rozwiązanie Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych -– Podstawowy rachunek płatniczy następuje w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie PRP :
a)
z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
b)
z chwilą śmierci Posiadacza - na podstawie otrzymanej przez Bank wiarygodnej informacji o tym fakcie,
c)
z chwilą nastąpienia skutków prawnych dostarczonego Bankowi sprzeciwu, o którym mowa w § <IV> ust. <6>,
d)
z dniem upływu terminu uzgodnionego przez Strony w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron,
e)
jeżeli w ciągu 2 lat nie zarejestrowano na Koncie żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a Saldo jest niższe niż równowartość 10 zł,
f)
w innych przypadkach określonych w Regulaminie PRP.
g)
h)

9.

§3
Postanowienia Umowy o kartę płatniczą
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Bank umożliwia wydanie Posiadaczowi, na jego wniosek, debetowych kart płatniczych, zwanych dalej Kartami, w celu korzystania ze środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku bieżącym nr [NRB konta zakładanego w umowie] na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie PRP oraz Tabeli opłat i prowizji.
Dla transakcji dokonywanych przy użyciu Karty obowiązują limity transakcji, których rodzaje określone są w Regulaminie PRP. Wysokość limitów transakcji ustalana jest
dla Karty przez Posiadacza i może zostać przez niego zmieniona zgodnie z Regulaminem PRP. Zmiana limitów transakcji nie jest zmianą warunków Umowy i jest
realizowana w czasie rzeczywistym.
Transakcje dokonane przy użyciu Kart realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych w walucie innej niż złoty polski
(PLN) określa Regulamin PRP. Informacje o zaksięgowanych Transakcjach gotówkowych i Transakcjach bezgotówkowych zawarte są na wyciągach bankowych
z Rachunku bieżącego dostarczanych w sposób i w terminie określonym w § 2 ust. 5 Umowy i Regulaminie PRP.
Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy o kartę płatniczą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, pod warunkiem, że Kartą
wydaną w ramach Umowy nie dokonano transakcji.
Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a) niedochowanie przez Posiadacza obowiązków wynikających z § 12 ust. 2 i 3 lit. c) i d) Regulaminu PRP,
b) brak dokonania jakiejkolwiek Transakcji gotówkowej lub Transakcji bezgotówkowej przez okres 12 miesięcy,
c) przyczyny wymienione w § 2 ust. 8 lit. b), d), e) Umowy.
d) wykorzystywanie Karty w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
Rozwiązanie Umowy o kartę płatniczą skutkuje zastrzeżeniem wszystkich Kart wydanych na jej podstawie i następuje:
a) z chwilą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta dla osób fizycznych, w ramach której prowadzony jest Rachunek bieżący,
b) w przypadku zaistnienia przyczyn wymienionych w § 2 ust. 9 lit. a), b), c), d) Umowy.
<jeżeli Posiadacz wnioskuje o wydanie karty>
Na wniosek Posiadacza Bank wydaje do Rachunku bieżącego debetową kartę płatniczą o następujących parametrach:
Użytkownik:

………………[Imiona i nazwisko użytkownika karty]

Typ karty:

………………[typ karty: Visa Electron]

Numer karty: <dotyczy karty niespersonalizowanej>

………………

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: <dotyczy karty
spersonalizowanej>

………………

Numer rachunku:

………………

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:

……………. PLN

Dzienny limit transakcji gotówkowych:

……………. PLN

Dzienny limit transakcji na odległość (internetowych)
telefonicznych
pocztowych): na który zostanie
Numer telefonui komórkowego,

……………. PLN

wysłany PIN za pośrednictwem SMS: <dotyczy karty
spersonalizowanej i usługi PIN przez SMS>

…………………

Numer telefonu komórkowego powiązany z Kartą mobilną:
<dotyczy karty mobilnej>

………………….
Karta spersonalizowana oraz numer PIN zostaną dostarczone Użytkownikowi pocztą, na adres
korespondencyjny. Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed
pierwszym użyciem Karty, jej Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty w Placówce,
telefonicznie w COK lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch
godzin od przyjęcia zgłoszenia. <dotyczy karty spersonalizowanej z PIN dostarczanym pocztą>

Wydanie i aktywacja karty:

Karta spersonalizowana zostanie dostarczona Użytkownikowi pocztą, na adres
korespondencyjny. Numer PIN zostanie dostarczony Użytkownikowi za pośrednictwem SMS po
wcześniejszym przesłaniu Kodu do PIN przez SMS na numer telefonu wskazany przez Bank.
Przed pierwszym użyciem Karty spersonalizowanej, Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji
w Placówce, telefonicznie w COK lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu
dwóch godzin od przyjęcia zgłoszenia. <dotyczy karty spersonalizowanej z PIN dostarczanym
poprzez usługę PIN przez SMS>
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§4
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji tylko z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie PRP, w trybie określonym w § <IV> ust. 5.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu PRP tylko z ważnych przyczyn i w trybie określonym w tym Regulaminie.
Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § <IV> ust. 1, 2, 4, oraz § <II> ust. 5, może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z oferowaniem i obsługą Konta, wskutek których zachodzi potrzeba
uwzględnienia tych zmian i dostosowania Umowy,
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy,
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów nadzorczych, mające wpływ na
postanowienia Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez Bank, wskutek których zachodzi
potrzeba uwzględnienia ich i dostosowania Umowy,
d) obniżenie stawki WIBOR 3M o co najmniej 0,5 punktu procentowego w stosunku do stawki WIBOR 3M z dnia 1 stycznia roku poprzedzającego moment badania
(dotyczy tylko Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych).
Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne do rodzaju i skali okoliczności stanowiących przyczyny, o których mowa w ust. 3.
Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 3, oraz zmiana Tabeli opłat i prowizji, może nastąpić poprzez powiadomienie Posiadacza, nie później niż na 2 miesiące przed datą
wejścia w życie zmian, i doręczenie mu treści zmian lub zmienionej Umowy/Tabeli opłat i prowizji w ustalony z nim sposób komunikacji. W powiadomieniu przesłanym
Posiadaczowi Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionej Umowy/Tabeli opłat i prowizji.
Zmiana Umowy oraz zmiana Tabeli opłat i prowizji wiążą Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej wobec proponowanych zmian. Posiadacz może zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian, skutkujący rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia
w życie zmian lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te
zmiany zostałyby zastosowane.
Zmiana Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych i Umowy o kartę płatniczą może nastąpić również na wniosek Posiadacza w drodze aneksu do Umowy.
Umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Posiadacza i dla Banku.

Oświadczenia Posiadacza dotyczące Umowy:
Posiadacz oświadcza, że:
1. nie jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z dostawcą, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 UUP, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których
mowa w art. 59ia ust. 3 UUP,
2. przebywa legalnie na terytorium Państwa członkowskiego,
3. przyjmuje do wiadomości, iż Bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2018, poz. 723, z późn. zm.). W przypadku, gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej ustawy, nie realizuje
transakcji lub rozwiązuje zawarte umowy,
4. wszelkie dane i oświadczenia złożone przez niego Bankowi w celu zawarcia Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia Umowy. Jednocześnie
potwierdza, że zapoznał się z treścią art. 297 § 1 Kodeksu karnego* oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww. przepisu,
5. został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej Umowy oraz w toku
jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Posiadacza/każdego
z Posiadaczy/Przedstawiciela ustawowego przez Bank zawarte są w załączniku nr 1,
6. został poinformowany o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do indywidualnych rachunków oraz otrzymał treść art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 ze zm.),
7. wnioskuje o aktualizację swoich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z danymi w niej wskazanymi,
8. przed zawarciem Umowy otrzymał Regulamin PRP, Tabelę oprocentowania, Tabelę opłat i prowizji, Dokument dotyczący opłat, Arkusz informacyjny dotyczący systemu
gwarantowania depozytów, <jeżeli Posiadacz wnioskuje o wydanie karty płatniczej> oraz Przewodnik dla zbliżeniowych kart debetowych i płatności mobilnych
9. wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych miesięcznych wyciągów i Zestawienia opłat do Konta:
pocztą elektroniczną na adres e-mail

w Placówce Banku

pocztą

<Oświadczenie drukowane jeżeli wymagane jest pobranie danych o rezydencji podatkowej Posiadacza>
Oświadczenie Posiadacza o rezydencji dla celów podatkowych:
Ja, niżej podpisany [imię1 i nazwisko posiadacza konta] oświadczam, że [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest rezydentem podatkowym w Polsce> jestem rezydentem
dla celów podatkowych w Polsce oraz [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest rezydentem podatkowym w innym kraju> jestem rezydentem dla celów podatkowych w innym
kraju niż Polska:
Kraj: <drukowane jeżeli oświadczony został kraj rezydencji podatkowej inny niż Polska>, NIP: <drukowany numer NIP/TIN>.
Oświadczam, że [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych> jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Zobowiązuje się do przedłożenia ważnego oświadczenia dotyczącego rezydencji dla celów podatkowych w przypadku zmiany okoliczności w ciągu 30 dni od tej zmiany.
Dane pozwalające określić rezydencję dla celów podatkowych będą gromadzone i przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, a także zgodnie z Ustawą z dnia 09.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Oświadczenie dodatkowe Posiadacza:
Poniższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie. Wycofanie przez Pana/Panią zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ja, niżej podpisany [imię1 i nazwisko posiadacza konta] wyrażam zgodę na:

otrzymywanie od Banku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,<drukowane jeżeli zgoda wyrażona>

używanie przez Bank telefonu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego Banku, <drukowane jeżeli zgoda wyrażona>

przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po zakończeniu obowiązywania umowy.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane we wskazanym powyżej celu mogą podlegać profilowaniu umożliwiającemu
dostosowywanie oraz przedstawianie przez Bank oferty dopasowanej do moich osobistych preferencji i potrzeb, <drukowane jeżeli zgoda wyrażona>

przetwarzanie przez Bank przekazanych przeze mnie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług partnerów Banku. Aktualna lista partnerów
Banku znajduje się pod adresem: www.eurobank.pl/lista-partnerow.pdf. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana o nowych partnerów. <drukowane jeżeli wyrażona
zgoda>
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podpis Posiadacza
(zgodnie ze wzorem)

Imię i Nazwisko Doradcy
stempel i podpis pracownika Banku

*Wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Załącznik nr 1
Informacje dotyczące przetwarzania przez Bank danych osobowych.

Administrator danych
Dane kontaktowe

Inspektor ochrony danych
Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja 72 (Bank).
Z Bankiem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@eurobank.pl lub pisemnie pod adresem ul. św. Mikołaja 72, 50-126
Wrocław.
W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@eurobank.pl lub pisemnie pod
adresem ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:














Okres, przez który dane
będą przechowywane

podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym weryfikacji poprawności i kompletności
danych – podstawą prawną jest podjęcie na Pani/Pana żądanie działań niezbędnych do zawarcia umowy;
wykonania zawartej z Bankiem umowy, w tym wykonywania Pani/Pana dyspozycji w ramach zawartej z Bankiem umowy – podstawą
prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy;
prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub, w przypadku braku obowiązujących umów
z bankiem – zgoda osoby, której dane dotyczą; przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć umożliwienie bezpośredniego
promowania produktów i usług własnych administratora dopasowanych do Pani/Pana preferencji i potrzeb;
rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
statystycznych i analiz, stanowiących realizację obowiązków określonych w przepisach odrębnych, których wynikiem nie są dane
osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego oraz uzasadniony interes administratora polegający na
przeprowadzaniu analiz umożliwiających tworzenie i przekazywanie przez Bank obowiązkowych sprawozdań na potrzeby
Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także na wewnętrzne
potrzeby podsumowania efektów podejmowanych działań, w tym w ramach grupy kapitałowej;
archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się
przed różnego rodzaju zarzutami i twierdzeniami;
badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest określenie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług
oferowanych przez administratora;
rachunkowych (księgowych), związanych z rozliczaniem należności podatkowych oraz poprawnością prowadzenia ksiąg rachunkowych
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny administratora;

przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym podmiotom tj. raportowania FATCA/CRS 1 - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanych
z raportowaniem FATCA/CRS;
 realizacji międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji
Finansowej SWIFT, to jest w celu ustalenia, zgodnie z wymogami prawa państwa siedziby banku korespondenta (Societe Generale
z siedzibą w Nowym Jorku), czy są zgodne z wiedzą Banku o Pani/Pana profilu działalności oraz w celu ustalenia źródła pochodzenia
Pani/Pana wartości majątkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przekazania danych do realizacji umowy zawartej
z Panem/Panią przez Bank.
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych
Banku po zakończeniu obowiązywania umów z Bankiem, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług partnerów
Banku, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
 dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań niezbędnych do zawarcia umowy – do czasu podpisania umowy;








dla celów wykonania zawartej z Bankiem umowy – przez okres jej obowiązywania;
dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania – do czasu złożenia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lecz nie dłużej niż do czasu zakończenia obowiązywania umów z Bankiem, lub przez okres
obowiązywania udzielonej zgody;
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
dla celów statystycznych i analiz – do momentu wygaśnięcia zobowiązania;
dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, lub zgłoszenia sprzeciwu;
dla celów badania satysfakcji klientów – do czasu zakończenia obowiązywania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;

1

FATCA – Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
CRS - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
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Odbiorcy danych

dla celów rachunkowych (księgowych) – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa;
 dla celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
 dla celów przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym podmiotom tj. raportowania FATCA/CRS – do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 dla celów realizacji międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej
Telekomunikacji Finansowej SWIFT – przez okres obowiązywania umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych i w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po zakończeniu
obowiązywania umów z Bankiem, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług partnerów Banku, Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank:
 innym bankom oraz instytucjom finansowym upoważnionym do udzielania kredytów zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego,
oraz Krajowej Izbie Rozliczeniowej, o której mowa w art.67 Prawa bankowego, w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji, o której
mowa w art. 92ba ust. 3;
 podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Bank2




Bankowym Izbom Gospodarczym utworzonym na mocy art. 105 ust. 4 Prawa bankowego np. Związkowi Banków Polskich;



Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na mocy min. art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci;




innym instytucjom, w tym bankom lub podmiotom gospodarczym lub pracodawcom - wskazanym przez Klienta w procesie przenoszenia
rachunku w zakresie niezbędnym do przeniesienia rachunku;

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy art. 13 ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy art. 105 Prawa bankowego np. Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu
Finansów.
Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przez Bank podmiotom, wykonującym na zlecenie Banku
czynności bankowe oraz faktyczne zgodnie z art. 6a Prawa bankowego (outsourcing bankowy oraz pomocniczy). Kategoriami takich firm
mogą być np.:
 podmioty wykonujące czynności bankowe na zlecenie Banku – placówki franczyzowe, partnerzy ratalni itp.;




Przekazywanie danych do
państw trzecich

dostawcy usług informatycznych wspierających wykonywanie czynności bankowych;
podmioty współpracujące z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z klientami.

W przypadku spełnienia warunków określonych w FATCA/CRS, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione przez Bank uprawnionym
organom podatkowym, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej, który jest organem właściwym w sprawach dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania (i w tym zakresie przysługują
mu uprawnienia organu podatkowego) lub organom upoważnionym.
Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W zakresie realizacji i obsługi transakcji w walutach obcych oraz międzynarodowych transferów pieniężnych Pani/Pana dane mogą być
również przekazane do państw trzecich:
 Indii, na podstawie wiążących reguł korporacyjnych i standardowych klauzul ochrony danych,


Prawa osoby, której dane
dotyczą

Dobrowolność podania
danych

USA (do Societe Generale New York, z siedzibą w Nowym Jorku) jako banku korespondenta.
Przetwarzanie następuje z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń, mogą nimi być np. wykorzystanie fizycznej kontroli dostępu do
aplikacji lub uwierzytelnianie.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani/Panu
także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan dostarczyła tj. prawo do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te
dane innemu administratorowi danych oraz zażądać przesłania danych przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania
umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

2

Bank należy do grupy kapitałowej Societe Generale S.A. W szczególności w zakresie realizowanej z Bankiem umowy w przypadku transakcji międzynarodowych oraz
transakcji w walutach obcych, a także w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego, dane mogą być przekazywane do: Société Générale, 17 Cours Valmy, 92972
Paryż, La Défense,Dept 92, Francja oraz do Societe Generale 245 Park Avenue 10167 Nowy Jork.
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Wykaz zmian w zapisach Umowy Zintegrowanej o Prowadzenie Konta Dla Osób Fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy i kartę płatniczą
Lp.

Nr i treść zapisu obowiązujące do 14.12.2018 r.

1.

§ 2 ust. 8 pkt b)
8.
Bank
ma
prawo
wypowiedzenia
Umowy
prowadzenia konta dla osób fizycznych –
Podstawowy rachunek płatniczy tylko z ważnych
przyczyn, do których zalicza się:
a)
podanie przez Posiadacza nieprawdziwych
informacji lub zatajenie prawdziwych informacji
we Wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie
konta dla osób fizycznych – Podstawowy
rachunek płatniczy, jeżeli podanie prawdziwych
informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku,
b)
wykorzystanie przez Posiadacza Konta umyślnie
albo w wyniku rażącego niedbalstwa do celów
niezgodnych z prawem,

2.

3.

§ 4 ust. 6
6.
Zmiana Umowy oraz zmiana Tabeli opłat i
prowizji wiążą Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia
poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi
sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian.
Posiadacz może zgłosić sprzeciw wobec proponowanych
zmian bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem
Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub
sprzeciw z wypowiedzeniem, skutkujący natychmiastowym
rozwiązaniem Umowy, bez ponoszenia opłat.
Brak zapisu

Nr i treść zapisu obowiązujące od 15.12.2018 r.

Przesłanka do zmiany określona
w obowiązujących wzorcach umownych
Postanowienia Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy
§ 2 ust. 8 pkt b)
§ 4 ust. 3 lit. a) Umowy, tj.
8. Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy prowadzenia konta
Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § <IV> ust. 1, 2,
dla osób fizycznych – Podstawowy rachunek płatniczy tylko
4, oraz § <II> ust. 5, może nastąpić wyłącznie z
z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
ważnych przyczyn, za które uważa się:
a)
podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji lub
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
zatajenie prawdziwych informacji we Wniosku o zawarcie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych –
związanych z oferowaniem i obsługą Konta,
Podstawowy rachunek płatniczy, jeżeli podanie
wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia
prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem
tych zmian i dostosowania Umowy,
wniosku,
b)
wykorzystanie Konta umyślnie albo w wyniku rażącego
niedbalstwa do celów niezgodnych z prawem,
Postanowienia końcowe
§ 4 ust. 6
6.
Zmiana Umowy oraz zmiana Tabeli opłat i prowizji wiążą
Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście
w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec
proponowanych zmian. Posiadacz może zgłosić sprzeciw
wobec proponowanych zmian, skutkujący rozwiązaniem
Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub
wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od
dnia poinformowania Posiadacza o zmianie, nie później jednak
niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.
Załącznik nr 1
Informacje dotyczące przetwarzania przez Bank danych
osobowych.

Ważne przyczyny zmian:
okoliczność faktyczna
Dostosowanie brzmienia zapisu do
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Dostosowanie zapisów do wymogów
ustawy.

§ 4 ust. 3 lit. a) Umowy, tj.
Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, 2, 4,
oraz § 2 ust. 5, może nastąpić wyłącznie
z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
związanych z oferowaniem i obsługą Konta,
wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia
tych zmian i dostosowania Umowy,

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych.

§ 4 ust. 3 lit. a) Umowy, tj.
Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, 2, 4,
oraz § 2 ust. 5, może nastąpić wyłącznie
z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
związanych z oferowaniem i obsługą Konta,
wskutek których zachodzi potrzeba
uwzględnienia tych zmian i dostosowania
Umowy,

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

Dostosowanie zapisów do wymogów
ustawy.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Dostosowanie zapisów do wymogów
regulacyjnych.
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