Dokument:
A. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych
będący załącznikiem 1 do Decyzji Nr 80/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka
Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 grudnia 2016 r., obowiązuje:
•
•

•

od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych do 9 stycznia 2017 r.,
od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych z klientami w ramach
działalności przejętej z Banku BPH (z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia
terminu fuzji operacyjnej z 27 marca 2017 roku na inny termin, nie późniejszy niż 4
maja 2017 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania w odrębnej
komunikacji),
od 10 stycznia 2017 r. w przypadku umów zawartych od 10 stycznia 2017 r.

B. Zasady i terminy ustalania kursów wymiany walut w Alior Banku SA
obowiązuje:
• od dnia podpisania umowy - w przypadku umów zawartych do 1 stycznia 2014 r.
• od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych z klientami w ramach
działalności przejętej z Banku BPH (z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia
terminu fuzji operacyjnej z 27 marca 2017 roku na inny termin, nie późniejszy niż 4
maja 2017 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania w odrębnej
komunikacji).
C. Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji
będący załącznikiem nr 6 do Decyzji nr 80/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Banku Spółka
Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 grudnia 2016 r., obowiązuje:
• od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych do 9 stycznia 2017 r.,
• od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych z klientami w ramach
działalności przejętej z Banku BPH (z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia
terminu fuzji operacyjnej z 27 marca 2017 roku na inny termin, nie późniejszy niż 4
maja 2017 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania w odrębnej
komunikacji),
• od 10 stycznia 2017 r. w przypadku umów zawartych od 10 stycznia 2017 r.
D. ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW (ALIOR BANK SA)
obowiązuje:
• od dnia podpisania umowy - w przypadku umów zawartych do 1 stycznia 2014 r.
• od 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych z wydzieloną częścią Banku BPH
(z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 27 marca
2017 roku na inny termin, nie późniejszy niż 4 maja 2017 roku, Bank poinformuje
Klientów o dacie obowiązywania w odrębnej komunikacji).

Za !cznik"2 do Decyzji Nr 80/2016"Wiceprezesa"Zarz!du"Alior"Bank"Spó ka"Akcyjna"kieruj!cego"Pionem"Sprzeda#y"Po$redniej z dnia 20
grudnia 2016 r.
Obowi!zuje"od"27"marca"2017"r."W"przypadku"przesuni%cia"terminu"fuzji"operacyjnej"z"27"marca"2017"roku"na"inny,"nie"pó&niejszy"ni#
4 maja 2017 roku,"Bank"poinformuje"Klientów"o"dacie"obowi!zywania"w"odr%bnej"komunikacji.

Regulamin rachunków oszcz!dno"ciowo-rozliczeniowych,
oszcz!dno"ciowych i terminowych lokat oszcz!dno"ciowych
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§1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy
Regulamin
okre!la
zasady
otwierania
i
prowadzenia
rachunków
oszcz"dno!cioworozliczeniowych, oszcz"dno!ciowych i terminowych lokat
oszcz"dno!ciowych zwanych dalej Rachunkami, dla Osób
Fizycznych w Banku.
U#yte w Regulaminie okre!lenia oznaczaj$:
3.
T-Mobile Us#ugi Bankowe – oddzia% Alior Banku SA.
4.
Aplikacja Bankowo"ci Mobilnej z Us#ug$ BLIK oprogramowanie zainstalowane na urz$dzeniu
mobilnym takim jak smartfon, tablet umo#liwiaj$ce
obs%ug" Bankowo!ci Mobilnej oraz obci$#anie
Rachunku w ramach Us%ugi BLIK.
5.
Akceptant – podmiot, który udost"pnia Klientom
zap%at" za us%ugi lub towary przy wykorzystaniu
Us%ugi BLIK.
6.
Aktywacja Us#ugi BLIK - czynno!ci wykonywane
przez U#ytkownika w Bankowo!ci Internetowej
i
Bankowo!ci
Mobilnej,
maj$cych
na
celu
zdefiniowanie parametrów niezb"dnych do realizacji
transakcji w ramach Us%ugi BLIK. Szczegó%owa
Instrukcja aktywacji Us%ugi BLIK dost"pna jest na
stronach internetowych Banku.
7.
Aktywna Us#uga BLIK – zako&czona pozytywnie
rejestracja w Us%udze.
8.
Autodealing - transakcje walutowe lub lokowanie
!rodków pieni"#nych w ramach funkcji Bankowo!ci
Internetowej.
9.
Automatyczne odnowienie – pisemna dyspozycja
Posiadacza polegaj$ca na wyborze, po zako&czeniu
Okresu umownego, automatycznego przed%u#ania
Umowy na kolejne okresy tej samej d%ugo!ci, o ile
dany typ lokaty przewiduje tak$ mo#liwo!'.
10. Bank – Alior Bank SA, z siedzib$ w Warszawie
(02-232), ul. (opusza&ska 38D, wpisana do rejestru
przedsi"biorców prowadzonego przez S$d Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia%
Gospodarczy Krajowego Rejestru S$dowego pod
numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, Regon
141387142.
11. Bank Wierzyciela – bank, w którym Wierzyciel
posiada swój rachunek bankowy.
12. Bankowo"%
Internetowa
–
us%uga
Banku
zapewniaj$ca Posiadaczowi rachunku dost"p do
informacji o jego rachunkach oraz mo#liwo!'
sk%adania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet
i
komputera
wyposa#onego
w
przegl$dark"
internetow$.
13. Bankowo"% Mobilna – us%uga zapewniaj$ca dost"p
do informacji o Produktach U#ytkownika oraz
mo#liwo!' sk%adania dyspozycji z wykorzystaniem
urz$dze& mobilnych takich jak tablety i telefony
komórkowe z dost"pem do Internetu, za pomoc$
przegl$darek internetowych lub Aplikacji Mobilnej.
14. Contact Center – jednostka Banku !wiadcz$ca
telefoniczn$
obs%ug"
dla
aktualnych
oraz
potencjalnych Klientów Banku w zakresie informacji,
sprzeda#y i transakcji; rozmowy telefoniczne
w Contact Center s$ rejestrowane.
15. Dostawca – bank lub inny podmiot uprawniony na
podstawie UUP do !wiadczenia us%ug p%atniczych na
rzecz Posiadacza lub odbiorcy.
16. Dzie& otrzymania zlecenia p#atniczego – Dzie&
Roboczy, w którym dane zlecenie, z%o#one przez
Posiadacza,
zosta%o
otrzymane
przez
Bank,
a w przypadku, kiedy zlecenie takie zosta%o
otrzymane po godzinie okre!lonej w „Wykazie Godzin
Przyjmowania Dyspozycji”– kolejny Dzie& Roboczy.
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Dzie& Roboczy – dni od poniedzia%ku do pi$tku
z wy%$czeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4,
poz. 28 ze zm.) zastrze#enie to nie dotyczy:
- przelewów mi"dzy rachunkami prowadzonymi przez
Bank (w tym na rachunki prowadzone na podstawie
umowy z T-Mobile Us%ugi Bankowe) – w przypadku
których Dniem roboczym jest ka#dy dzie&;
- przelewów natychmiastowych – w przypadku,
których
Dni
robocze
s$
ustalone
zgodnie
z „Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycji”.
Dzie& Zwolnienia 'rodków / Dzie& Odnowienia
Lokaty – dzie&, w którym !rodki s$ do dyspozycji
Posiadacza po zako&czeniu Okresu umownego / dzie&
rozpocz"cia kolejnego Okresu umownego *dotyczy
Rachunków terminowych z opcj$ Automatycznego
odnowienia), o ile Posiadacz z%o#y% dyspozycj" w tym
zakresie.
Express
Elixir
–
system
przelewów
natychmiastowych realizowanych w polskich z%otych,
którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa
S.A. System umo#liwia wymian" zlece& p%atno!ci
pomi"dzy jednostkami uczestników tego systemu
w godzinach okre!lonych przez ka#dego Uczestnika.
Bank jest Uczestnikiem systemu Express Elixir.
Kana# mobilny – rodzaj elektronicznego kana%u
dost"pu z wykorzystaniem urz$dzenia mobilnego;
Kana#y Elektroniczne – us%ugi umo#liwiaj$ce
uzyskiwanie
informacji
o
produktach
Banku
i podmiotach wspó%pracuj$cych z Bankiem, a tak#e
sk%adanie
dyspozycji
za
pomoc$
urz$dze&
elektronicznych (komputer, telefon stacjonarny,
telefon komórkowy, urz$dzenia PDA, smartfony),
w szczególno!ci jest to Bankowo!' Internetowa,
Bankowo!' Mobilna, Bankowo!' Telefoniczna, IVR.
Kana# HAIZ - aplikacja o nazwie HAIZ dost"pna
na urz$dzeniach mobilnych, umo#liwiaj$ca sk%adanie
okre!lonych dyspozycji dotycz$cych transakcji
finansowych.
Karta – karta p%atnicza debetowa opisana
w Regulaminie Kart P%atniczych Alior Bank S.A.
Karta Klienta – dane Klienta umo#liwiaj$ce jego
identyfikacj" w systemie bankowym.
Kod BLIK – 6 cyfrowy kod niezb"dny do
zrealizowania transakcji w ramach Us%ugi BLIK
generowany przez Aplikacj".
Koszty
windykacji
zrycza%towane
op%aty
za
dochodzenie
przez
Bank
nale#no!ci,
w
szczególno!ci:
monity,
op%aty
zwi$zane
pozyskaniem danych uwzgl"dnione w Taryfie Op%at
i Prowizji.
LIBOR – stopa procentowa kredytów udzielanych na
rynku mi"dzybankowym w Londynie, stanowi$ca
referencyjn$ wysoko!' oprocentowania depozytów
i kredytów walutowych.
Limit odnawialny w rachunku
– forma
odnawialnego kredytu w rachunku, umo#liwiaj$ca
rozliczanie transakcji w przypadku, gdy nie maj$ one
pokrycia w saldzie ksi"gowym rachunku, do kwoty na
jaki limit zosta% przydzielony. Ka#da wp%ata na
rachunek zmniejsza lub likwiduje zad%u#enie
w limicie.
Minimalna kwota Wk#adu – najni#sza kwota
wymagana przy otwieraniu i prowadzeniu Rachunku
terminowego.
Maksymalna kwota Wk#adu – najwy#sza kwota, do
jakiej mo#na uzupe%ni' Saldo rachunku.
Nierezydent – osoba fizyczna maj$ca miejsce
zamieszkania za granic$ Rzeczpospolitej Polskiej.
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Okres umowny – okres, na który otwierany jest
Rachunek terminowy.
PIN BLIK - ci$g cyfr ustalany przez U#ytkownika
w sposób poufny podczas aktywacji Us%ugi BLIK,
s%u#$cy do weryfikacji dost"pu oraz autoryzacji
Dyspozycji zlecanych w ramach Us%ugi BLIK.
Placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku
wykonuj$ca czynno!ci bankowe w imieniu i na rzecz
Banku.
P#ac! z
Alior
Bankiem
funkcjonalno!'
przeznaczona dla osób dokonuj$cych zakupów przez
Internet, polegaj$ca na b%yskawicznym przelaniu
pieni"dzy z rachunku oszcz"dno!ciowego lub
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
na
rachunek
sprzedawcy. Przelew realizowany jest poprzez
Bankowo!' Internetow$, a dane odbiorcy, kwota oraz
tytu% przelewu wype%niane s$ automatycznie.
Polecenie Przelewu – udzielona Bankowi przez
klienta *d%u#nika) dyspozycja obci$#enia jego
rachunku okre!lon$ kwot$ w z%otych oraz uznania t$
kwot$ rachunku beneficjenta *wierzyciela).
Polecenie Rozliczenia (Polecenie wyp#aty) –
otrzymane lub skierowane do innego banku
bezwarunkowe polecenie dokonania wyp%aty lub
przelewu na rachunek wskazanego beneficjenta
w walutach, w których Bank prowadzi rachunki;
Polecenie Rozliczenia otrzymane od lub skierowane
do banku w Polsce mo#e by' nominowane tylko
w walucie, w której prowadzony jest Rachunek.
Polecenie Rozliczenia Walutowego – Polecenie
Rozliczenia w walucie obcej otrzymane z innego
banku krajowego (Polecenie Rozliczenia Walutowego
Otrzymane) lub skierowane do innego banku
krajowego
(Polecenie
Rozliczenia
Walutowego
Wys%ane).
Polecenie Rozliczenia Zagranicznego – Polecenie
Rozliczenia w z%otych lub w walucie obcej otrzymane
z banku zagranicznego (Polecenie Rozliczenia
Zagranicznego Otrzymane) lub skierowane do banku
zagranicznego (Polecenie Rozliczenia Zagranicznego
Wys%ane).
Polecenie Zap#aty – udzielona Bankowi przez
Wierzyciela a przekazana przez Bank Wierzyciela
dyspozycja
obci$#enia
okre!lon$
kwot$
w
z%otych
rachunku
oszcz"dno!cioworozliczeniowego Posiadacza i jednocze!nie d%u#nika
Wierzyciela prowadzonego w walucie PLN i uznania t$
kwot$ rachunku bankowego Wierzyciela; dyspozycja
Wierzyciela stanowi jednocze!nie jego zgod" na
cofni"cia przez Bank obci$#enia rachunku Posiadacza
rachunku/d%u#nika i cofni"cie uznania rachunku
bankowego Wierzyciela, w przypadku dokonania
przez Posiadacza rachunku/d%u#nika odwo%ania
Polecenia Zap%aty.
Posiadacz rachunku, Posiadacz – osoba fizyczna,
strona umowy rachunku zawartej z Bankiem;
Wspó%posiadacze – osoby fizyczne, z którymi Bank
zawar% umow" rachunku, b"d$ce jedn$ stron$ tej umowy
*rachunek wspólny).
Rachunek – rachunek, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1 i 2 Regulaminu.
Rozliczenie
transgraniczne
(przelew
transgraniczny) – Polecenie Przelewu lub Polecenie
Rozliczenia, dokonane w obrocie z pa&stwami
cz%onkowskimi
Unii
Europejskiej
oraz
z Lichtensteinem, Islandi$, Szwajcari$ i Norwegi$.
Regulamin – niniejszy Regulamin rachunków
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych,
oszcz"dno!ciowych
i
terminowych
lokat
oszcz"dno!ciowych.
Rezydent – osoba fizyczna maj$ca miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Saldo dost!pne rachunku – saldo ksi"gowe
rachunku powi"kszone o kwot" dost"pnego limitu
odnawialnego w rachunku i pomniejszone o kwot"
za%o#onych na rachunku blokad.
Saldo ksi!gowe rachunku – stan !rodków w%asnych
Posiadacza/Wspó%posiadaczy
zgromadzonych
na
rachunku.
SEPA - jednolity obszar p%atno!ci w walucie EURO.
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SORBNET - system rozliczeniowy s%u#$cy do
przeprowadzania
mi"dzybankowych
rozlicze&
wysokokwotowych.
Stawka inflacji - wska+nik cen towarów i us%ug
konsumpcyjnych wzgl"dem analogicznego okresu
roku poprzedniego podany do publicznej wiadomo!ci
przez Prezesa G%ównego Urz"du Statystycznego na
stronie
internetowej
G%ównego
Urz"du
Statystycznego.
Stopa referencyjna NBP – stopa okre!laj$ca
oprocentowanie podstawowych operacji otwartego
rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski,
podana do publicznej wiadomo!ci przez Rad" Polityki
Pieni"#nej w Dzienniku Urz"dowym Narodowego
Banku Polskiego.
SWIFT - Stowarzyszenie na Rzecz -wiatowej
Mi"dzybankowej Telekomunikacji Finansowej.
Taryfa Op#at i Prowizji – Taryfa Op%at i Prowizji
Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych.
Terminal p#atniczy – urz$dzenie zainstalowane
w punkcie us%ugowym lub handlowym odpowiednio
przystosowane do wykonywania Zlece& P%atniczych
(w tym Us%udze BLIK).
Transakcja p#atnicza – wp%ata, transfer lub wyp%ata
!rodków pieni"#nych z wykorzystaniem Rachunku
p%atniczego (w tym transakcja dokonana na rzecz
Akceptanta za po!rednictwem Aplikacji BLIK).
Transakcje p#atnicze obj!te UUP – us%ugi
p%atnicze !wiadczone na terytorium RP lub w obrocie
z
innymi
pa&stwami
Unii
Europejskiej
lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego *Pa&stwa
Cz%onkowskie), przy czym spe%nione powinny by'
nast"puj$ce warunki:
1) zarówno
dostawca
Posiadacza
jak
i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca
w transakcji p%atniczej prowadz$ dzia%alno!' na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub
2) jeden dostawca prowadzi dzia%alno!' na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a drugi na
terytorium innego Pa&stwa Cz%onkowskiego,
a ponadto Transakcja p%atnicza jest dokonywana
w euro lub w walucie innego Pa&stwa
Cz%onkowskiego.
Ubezw#asnowolniony – osoba fizyczna, wobec
której orzeczono ubezw%asnowolnienie cz"!ciowe lub
ca%kowite
na
podstawie
prawomocnego
postanowienia w%a!ciwego s$du.
Umowa – umowa zawarta z Posiadaczem dotycz$ca
otwarcia oraz prowadzenia przez Bank Rachunku.
Umowa ramowa – Umowa o !wiadczenie us%ug
oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej.
Urz$dzenie – urz$dzenie *w szczególno!ci telefon
komórkowy b"d$cy smartfonem), na którym
zainstalowana jest Aplikacja Bankowo!ci Mobilnej
*w tym z Us%ug$ BLIK).
Us#uga/Us#uga BLIK – us%uga umo#liwiaj$ca
sk%adanie dyspozycji przy u#yciu Aplikacji Bankowo!ci
Mobilnej Alior Bank.
UUP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us%ugach
p%atniczych.
Waluta Rachunku Obci$*anego
– waluta
rachunku, z którego pobierane s$ !rodki w celu
wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku.
Waluta Rachunku Uznawanego – waluta
rachunku, na który s$ przelewane !rodki w wyniku
dyspozycji Posiadacza rachunku.
WIBID - roczna stopa procentowa, jak$ banki
zap%ac$ za !rodki przyj"te w depozyt od innych
banków, ustalana w ka#dy dzie& roboczy o godzinie
11.00.
WIBOR – referencyjna wysoko!' oprocentowania
kredytów na polskim rynku mi"dzybankowym,
ustalana w ka#dy dzie& roboczy o godzinie 11:00.
Wierzyciel
podmiot
zlecaj$cy
dokonanie
rozliczenia przy wykorzystaniu Polecenia Zap%aty,
który uzyska% Zgod" na takie rozliczenie od d%u#nika
–Posiadacza rachunku.
Wyci$g z rachunku – zestawienie operacji
przeprowadzanych na rachunku oszcz"dno!ciowo-
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Postanowienia dotycz$ce Placówki Banku stosuje si"
odpowiednio do podmiotów !wiadcz$cych w imieniu
Banku us%ugi po!rednictwa w zakresie czynno!ci
bankowych na podstawie umowy agencyjnej.
O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej, to
postanowienia Regulaminu nie maj$ zastosowania do
umów rachunków zawartych z T-Mobile Us%ugi Bankowe.
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rozliczeniowym lub oszcz"dno!ciowym za dany
miesi$c.
Wk#ad
(Wk#ad
terminowy)
–
kwota
wp%acana/przelana na Rachunek terminowy w
zwi$zku z zawarciem Umowy b$d+ jej przed%u#eniem
na kolejny Okres umowny.
Wyp#ata BLIK – transakcja wyp%aty w bankomacie
z wykorzystaniem kodu BLIK.
Zad#u*enie przeterminowane – niedozwolone
ujemne Saldo dost"pne na rachunku spowodowane:
1) wyp%at$ kwot albo naliczeniem nale#nych
Bankowi op%at lub prowizji przewy#szaj$cych
uprzednie dodatnie lub zerowe Saldo dost"pne
na rachunku *je!li Posiadacz nie posiada Limitu
odnawialnego w rachunku), lub
2) wyp%at$ kwot albo naliczeniem nale#nych
Bankowi op%at lub prowizji przewy#szaj$cych
uprzednie dodatnie lub zerowe Saldo dost"pne
na rachunku i kwot" przyznanego Limitu
odnawialny w rachunku *je!li Posiadacz posiada
Limitu odnawialny w rachunku).
Zgoda – zgoda do obci$#ania prowadzonego przez
Bank w walucie PLN rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego Posiadacza rachunku w drodze
Polecenia Zap%aty, wyra#ona przez Posiadacza
rachunku, który jest d%u#nikiem Wierzyciela.
Zlecenie p#atnicze – o!wiadczenie Posiadacza lub
odbiorcy
skierowane
do
w%a!ciwego
banku
zawieraj$ce polecenie wykonania transakcji p%atniczej
*w tym z%o#one przez Us%ug" BLIK).

§2.
Zasady otwarcia rachunku
Bank mo#e prowadzi' na rzecz osób fizycznych
nast"puj$ce rodzaje rachunków:
1) rachunki
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowe
–
przeznaczone do gromadzenia !rodków pieni"#nych
oraz
przeprowadzania
rozlicze&
pieni"#nych,
z wy%$czeniem rozlicze& zwi$zanych z prowadzon$
przez Posiadacza dzia%alno!ci$ gospodarcz$, otwarte
na czas nieokre!lony;
2) rachunki oszcz"dno!ciowe – przeznaczone do
gromadzenia !rodków pieni"#nych, otwarte na czas
nieokre!lony;
3) rachunki terminowej lokaty oszcz"dno!ciowej –
przeznaczone do gromadzenia !rodków pieni"#nych,
bez mo#liwo!ci dop%at i wyp%at cz"!ciowych, otwarte
na okre!lon$ kwot" i termin.
Zawarcie umowy rachunku wymaga formy pisemnej lub
innej formy zrównanej z pisemn$.
Rachunki mog$ by' prowadzone w z%otych lub walutach
wymienialnych
udost"pnionych
przez
Bank,
z zastrze#eniem §6 ust. 3.
Rachunek mo#e by' otwarty dla:
1) jednej osoby – jako rachunek indywidualny dla
rezydenta lub nierezydenta:
a. osoby pe%noletniej, posiadaj$cej pe%n$ zdolno!' do
czynno!ci prawnych,
b. osoby ma%oletniej;
2) dwóch osób – jako rachunek wspólny, dla osób o tym
samym statusie dewizowym, posiadaj$cych pe%n$
zdolno!' do czynno!ci prawnych.
Bank ma prawo do odmowy otwarcia rachunku lub
rozwi$zania istniej$cej umowy rachunku w przypadku
braku mo#liwo!ci wykonania obowi$zków w zakresie
stosowania
!rodków
bezpiecze&stwa
finansowego,
okre!lonych w art. 8b ust. 3 pkt. 1) – 3) Ustawy z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdzia%aniu praniu pieni"dzy
i finansowaniu.
§3.
Rachunki wspólne
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1. Wspó%posiadacze rachunku:
1) upowa#niaj$ siebie nawzajem do dysponowania
wszystkimi !rodkami pieni"#nymi zgromadzonymi na
rachunku bez jakichkolwiek ogranicze&. Wszelkie
kwoty wp%ywaj$ce na rachunek przyjmuje si" za
maj$tek wspólny Wspó%posiadaczy, niezale#nie od
faktycznego udzia%u ka#dego ze Wspó%posiadaczy we
wnoszeniu wk%adów;
2) samodzielnie i bez ogranicze& dokonuj$ wszelkich
czynno!ci wynikaj$cych z Umowy rachunku;
3) zrzekaj$ si", w przypadku !mierci jednego ze
Wspó%posiadaczy wszelkich roszcze& wobec Banku,
w zwi$zku z dokonanym przez Bank, na podstawie
przedstawionego odpisu skróconego aktu zgonu,
przekszta%ceniem rachunku w rachunek indywidualny;
4) ponosz$
solidarn$
odpowiedzialno!'
z
tytu%u
powsta%ego na rachunku zad%u#enia;
5) wyra#aj$ zgod" na udost"pnienie spadkobiercom
Wspó%posiadacza informacji, stanowi$cych tajemnic"
bankow$, dotycz$cych umowy rachunku bankowego
za okres do dnia jego przekszta%cenia w rachunek
indywidualny;
6) ka#dy ze wspó%posiadaczy mo#e samodzielnie zawrze'
umow" lokaty, równie# w imieniu i na rzecz drugiego
wspó%posiadacza
*lokat"
wspóln$).
W
takim
przypadku rachunek Lokaty musi zosta' zasilony
z rachunku wspólnego wspó%posiadaczy.
2.
Z rachunku wspólnego nie mog$ by' pokrywane wydatki
z tytu%u kosztów pogrzebu Wspó%posiadacza.
3.
Wspó%posiadacz rachunku wspólnego nie jest uprawniony
do z%o#enia o!wiadczenia w sprawie dyspozycji wk%adem
na
wypadek
!mierci,
dotycz$cego
!rodków
zgromadzonych na rachunku wspólnym.
4.
W dacie udokumentowania !mierci jednego ze
Wspó%posiadaczy
rachunku,
rachunek
wspólny
przekszta%ca si" w rachunek indywidualny drugiego
Wspó%posiadacza.
Za
udokumentowanie
!mierci
Wspó%posiadacza rachunku uznaje si" przedstawienie
odpisu skróconego aktu zgonu.
5.
Bank nie realizuje dyspozycji dokonanych przez
Wspó%posiadacza ograniczaj$cych lub wy%$czaj$cych
uprawnienia drugiego ze Wspó%posiadaczy. Ka#dy ze
Wspó%posiadaczy rachunku mo#e w ka#dym czasie
wypowiedzie' umow" rachunku ze skutkiem dla drugiego
Wspó%posiadacza.

1.

§4.
Rachunki osób ma#oletnich
Do rachunków prowadzonych dla osób ma%oletnich
stosuje
si"
zasady
okre!lone
w
powszechnie
obowi$zuj$cych przepisach prawa dotycz$cych tych osób:
1) w przypadku rachunku osoby ma%oletniej, która
uko&czy%a lat 13:
a. zawarcie umowy wymaga zgody przedstawiciela
ustawowego;
b. ma%oletni mo#e swobodnie dysponowa' !rodkami
zgromadzonymi na rachunku w granicach zarz$du
zwyk%ego do kwoty 10 000 z% miesi"cznie, o ile nie
sprzeciwi si" temu na pi!mie przedstawiciel
ustawowy
ma%oletniego,
a
w
zakresie
przekraczaj$cym zwyk%y zarz$d na podstawie
prawomocnego orzeczenia s$du opieku&czego;
c. ma%oletni mo#e bez zgody przedstawiciela
ustawowego swobodnie dysponowa' swoim
zarobkiem, chyba #e s$d opieku&czy z wa#nych
powodów postanowi inaczej;
d. przedstawiciel ustawowy osoby ma%oletniej mo#e
dysponowa'
!rodkami
zgromadzonymi
na
rachunku w granicach zwyk%ego zarz$du, do kwoty
10 000 z% miesi"cznie, a w zakresie przekraczaj$cym
zwyk%y zarz$d – na podstawie prawomocnego
orzeczenia s$du opieku&czego;
e. z zastrze#eniem, #e dzienny limit wyp%at
gotówkowych lub przelewów zleconych w Oddziale
przez
osob"
ma%oletni$,
która
zosta%a
zidentyfikowana na podstawie legitymacji szkolnej
wynosi 200 z%.
2) W przypadku rachunku osoby ma%oletniej, która nie
uko&czy%a lat 13:

2.

3.
4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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a. umow" rachunku w imieniu osoby ma%oletniej
zawiera jej przedstawiciel ustawowy;
b. przedstawiciel
ustawowy
tej
osoby
mo#e
dysponowa'
!rodkami
zgromadzonymi
na
rachunku w granicach zwyk%ego zarz$du, do kwoty
10 000 z% miesi"cznie a w zakresie przekraczaj$cym
zwyk%y zarz$d – na podstawie prawomocnego
orzeczenia s$du opieku&czego.
Przedstawicielem ustawowym osoby ma%oletniej jest:
1) ka#dy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony w%adzy
rodzicielskiej lub
2) opiekun wyznaczony przez s$d opieku&czy lub
3) kurator wyznaczony przez s$d opieku&czy do zarz$du
maj$tkiem takiej osoby.
Przedstawiciel
ustawowy
zobowi$zany
jest
do
pozostawienia w Banku wzoru swojego podpisu.
Rachunek dla osoby ma%oletniej mo#e by' otwarty
wy%$cznie jako Rachunek indywidualny.
§5.
Rachunki Ubezw#asnowolnionych
Przedstawicielem ustawowym Ubezw%asnowolnionego:
1) cz"!ciowo – jest kurator wyznaczony przez s$d
opieku&czy do zarz$du jego maj$tkiem; lub
2) ca%kowicie – opiekun wyznaczony przez s$d albo,
je#eli pozostaje pod w%adz$ rodzicielsk$, ka#dy
z jego rodziców.
Do dysponowania Rachunkiem prowadzonym dla
Ubezw%asnowolnionego uprawniony jest przedstawiciel
ustawowy – w zakresie i na zasadach okre!lonych
przepisami prawa lub orzeczeniem s$du.
§6.
Rachunki oszcz!dno"ciowo-rozliczeniowe
Posiadacz rachunku mo#e zawrze' umow" dwóch
rachunków oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych w danej
walucie z zastrze#eniem ust. 2 i 3.
Posiadacz rachunku mo#e by' Posiadaczem
lub
Wspó%posiadaczem tylko jednego rachunku w wariancie
Konto Elitarne, Wy#szej Jako!ci, Rozs$dnego, Alior
Rachunki bez Op%at lub jednej karty rejestracyjnej Alior
Rachunki bez Op%at. Warunek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy Posiadaczy lub Wspó%posiadaczy
b"d$cych stron$ umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego zawartej z Meritum Bank lub Bank BPH
SA.
Posiadacz lub Wspó%posiadacz mo#e otworzy' %$cznie
maksymalnie sze!' rachunków typu HAIZ. Konto HAIZ
mo#e by' prowadzone wy%$cznie w z%otych oraz nie
obs%uguje rozlicze& zagranicznych.
Szczegó%owy zakres funkcjonalno!ci Kana%u HAIZ oraz
jego powi$zania z Kontem HAIZ zawiera Regulamin
Aplikacji oraz Us%ug HAIZ, dost"pny w Placówkach Banku
oraz na stronie internetowej Banku.
Umowa
rachunku
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
zawarta jest na czas nieokre!lony i mo#e by' rozwi$zana
na
pi!mie
przez
Posiadacza
z
zachowaniem
jednomiesi"cznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank
z zachowaniem dwumiesi"cznego okresu wypowiedzenia lub
za porozumieniem stron, z zastrze#eniem, #e w przypadku
wypowiedzenia
Umowy
rachunku
oszcz"dno!cioworozliczeniowego przez Bank okres wypowiedzenia ulega
automatycznie
przed%u#eniu
do
dnia
skutecznego
wypowiedzenia Umowy o limit odnawialny w danym
rachunku, je#eli taka Umowa zosta%a zawarta.
Wypowiedzenie umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego przez Posiadacza nast"puje na pi!mie.
Posiadacz rachunku zobowi$zany jest do podania sposobu
zadysponowania
!rodkami
z
rachunku.
W przypadku braku takiej dyspozycji, Bank w dniu
zamkni"cia rachunku przenosi !rodki na rachunek
nieoprocentowany.
Bank
mo#e
wypowiedzie'
umow"
rachunku
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego w przypadku:
1) naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy
rachunku lub Regulaminu;
2) niesp%acenia zad%u#enia przeterminowanego w ci$gu
60 dni od jego wyst$pienia na rachunku lub na
dowolnym produkcie bankowym Klienta w Banku;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

3) wypowiedzenia Umowy o limit odnawialny w danym
rachunku przez Bank;
4) wszcz"cia przez uprawniony organ egzekucyjny
egzekucji z maj$tku Posiadacza w tym egzekucji
wierzytelno!ci z rachunku bankowego (w tym
z rachunku prowadzonego na podstawie umowy
z T-Mobile Us%ugi Bankowe);
5) wypowiedzenia innych umów o produkty bankowe
(w tym prowadzone na podstawie umowy z T-Mobile
Us%ugi Bankowe), zawarte z Posiadaczem;
6) wszcz"cia przez Bank post"powania s$dowoegzekucyjnego przeciwko Posiadaczowi;
7) wykorzystania rachunku do prowadzenia rozlicze&
powi$zanych z dzia%alno!ci$ gospodarcz$.
W przypadku wyst$pienia przeterminowanego zad%u#enia
na jakimkolwiek rachunku Klienta prowadzonym przez
Bank (w tym prowadzonym na podstawie umowy
z T-Mobile Us%ugi Bankowe), Bank jest uprawniony, bez
odr"bnej dyspozycji Klienta i niezale#nie od innych
dyspozycji Klienta, do zaspokojenia swoich nale#no!ci
z wp%ywów na rachunek oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowy
Klienta lub jakikolwiek inny rachunek prowadzony
w Banku *w tym rachunek lokaty terminowej, niezale#nie
od terminu jej zapadalno!ci i dyspozycji Klienta i rachunki
prowadzone na podstawie umowy z T-Mobile Us%ugi
Bankowe).
Bank
mo#e
wypowiedzie'
umow"
rachunku
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
ze
skutkiem
natychmiastowym
w
przypadku
wykorzystywania
rachunku niezgodnie z prawem lub z jego przeznaczeniem
lub przypadku ujawnienia z%o#enia przez Posiadacza
nieprawdziwych o!wiadcze& lub fa%szywych dokumentów.
Wypowiedzenie umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego jest równoznaczne z wypowiedzeniem
umowy o karty p%atnicze wydane do tego rachunku oraz
umowy o limit odnawialny w rachunku.
Wypowiedzenie umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego przez Bank nast"puje na pi!mie. Bank
wskazuje
przyczyn"
wypowiedzenia
i
tryb
wypowiedzenia.
Je#eli do ko&ca okresu wypowiedzenia, Posiadacz
rachunku nie wyp%aci znajduj$cych si" na rachunku
!rodków lub nie poda sposobu zadysponowania !rodkami
z rachunku, Bank po rozwi$zaniu umowy przenosi !rodki
na rachunek nieoprocentowany. Na wniosek Posiadacza
Bank dokonuje przelewu !rodków na wskazany przez
Posiadacza rachunek bankowy.
Posiadacz zobowi$zany jest do sp%aty ca%o!ci zad%u#enia
wraz z nale#nymi odsetkami, op%atami i prowizjami do
ko&ca okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwi$zania
umowy ze skutkiem natychmiastowym Posiadacz
rachunku
jest
zobowi$zany
do
niezw%ocznego
uregulowania p%atno!ci.
W przypadku, gdy w ci$gu dwóch lat nie dokonano na
rachunku #adnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek,
a saldo rachunku wynosi nie wi"cej ni 0 z%, Bank ma
prawo rozwi$za' umow". Bank powiadomi Posiadacza
o zamkni"ciu rachunku, listem zwyk%ym przes%anym na
adres korespondencyjny.
§7.
Rachunki dla Klientów Private Banking
Klient korzystaj$cy z przywilejów obs%ugi w ramach Private
Banking mo#e:
1)
korzysta' z indywidualnej obs%ugi przez pracownika
Banku obs%uguj$cego Klientów Private Banking,
2)
korzysta' z karty debetowej dedykowanej jedynie
dla klientów Private Banking,
3)
utajni' salda kont - wgl$d do nich maj$ tylko
wyznaczeni pracownicy Banku,
4)
sk%ada' zlecenia telekomunikacyjne przez telefon
i e-mail bezpo!rednio u pracownika Banku
wyznaczonego do jego obs%ugi. Warunkiem
koniecznym umo#liwiaj$cym korzystanie z tego
przywileju jest podpisanie „Dyspozycji sk%adania
i realizacji zlece& telekomunikacyjnych przez telefon
i e-mail”,
5)
elastycznie kszta%towa' w uzgodnieniu z Bankiem
warunki umów, transakcji oraz ich warunki cenowe.

2.

1.

2.

Wnioski i zlecenia Klienta Private Banking s$ traktowane
priorytetowo na wszystkich poziomach organizacyjnych
Banku, w szczególno!ci spraw zwi$zanych z procesem
kredytowym.
§8.
Rachunki oszcz!dno"ciowe
Posiadacz rachunku mo#e zawrze' umow" dwóch
rachunków oszcz"dno!ciowych w danej walucie.

10.

Umowa rachunku oszcz"dno!ciowego jest zawarta na czas
nieokre!lony i mo#e zosta' wypowiedziana w trybie
opisanym w §6 ust. 5-14.
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2.

3.
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7.

8.

9.
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§9.
Terminowe Lokaty Oszcz!dno"ciowe
Bank
oferuje
nast"puj$ce
rodzaje
rachunków
terminowych lokat oszcz"dno!ciowych:
1) rachunki lokat standardowych – o oprocentowaniu
sta%ym lub zmiennym, otwarte na warunkach
oferowanych przez Bank;
2) rachunki lokat negocjowanych – o oprocentowaniu
sta%ym, dla których termin i wysoko!' oprocentowania
podlegaj$ indywidualnemu ustaleniu z Klientem i s$
uzale#nione od deklarowanej kwoty, waluty oraz
terminu lokaty.
Akceptacja przez Posiadacza proponowanych przez Bank
warunków otwarcia rachunku lokaty negocjowanej jest
nieodwo%alnym
i
bezwarunkowym
zobowi$zaniem
Posiadacza do za%o#enia lokaty w Banku.
Bank ma prawo do ustalenia kwoty minimalnej
wymaganej do otwarcia rachunku terminowej lokaty
oszcz"dno!ciowej.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zasilenia rachunku
kwot$ deklarowan$ w umowie lokaty w dniu jej zawarcia
(o ile umowa nie stanowi inaczej) umowa terminowej
lokaty oszcz"dno!ciowej ulega rozwi$zaniu.
Terminowa lokata oszcz"dno!ciowa standardowa mo#e
by':
1) odnawialna – po up%ywie okresu umownego lokata jest
odnawiana na taki sam okres i na warunkach
obowi$zuj$cych w dniu rozpocz"cia kolejnego okresu
umownego, z tym #e w zale#no!ci od dyspozycji
Posiadacza odnowieniu mo#e ulec:
a. kapita% wraz z nale#nymi odsetkami,
b. tylko kapita%, a nale#ne odsetki przelewane s$ na
wskazany przez Klienta rachunek oszcz"dno!ciowo –
rozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank, zgodny co do waluty z walut$ lokaty, którego
Klient jest Posiadaczem lub pe%nomocnikiem;
2) nieodnawialna – po up%ywie okresu umownego kapita%
i naliczone odsetki s$ przelewane na wskazany
rachunek
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowy
lub
oszcz"dno!ciowy prowadzony przez Bank, zgodny co
do waluty z walut$ lokaty, którego Klient jest
Posiadaczem lub pe%nomocnikiem lub na rachunek,
z którego nast$pi%o zasilenie lokaty – w przypadku
zawarcia umowy w trybie opisanym w niniejszym
Regulaminie.
Terminowa lokata oszcz"dno!ciowa negocjowana zawsze
jest nieodnawialna i zgodnie z dyspozycj$ Posiadacza po
up%ywie okresu umownego:
1) kapita% i naliczone odsetki przelewane s$ na wskazany
przez
klienta
rachunek
oszcz"dno!ciowo
–
rozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank, zgodny co do waluty z walut$ lokaty, którego
Klient jest Posiadaczem lub pe%nomocnikiem, lub
2) kapita% i naliczone odsetki pozostaj$ na rachunku lokaty,
a oprocentowanie od tego momentu wynosi 0%.
Za pocz$tek kolejnego okresu umownego przyjmuje si"
nast"pny dzie& kalendarzowy po up%ywie danego okresu
umownego.
Wyp%ata !rodków nast"puje po up%ywie okresu
umownego, z wyj$tkiem lokat typu Overnight, z których
wyp%ata !rodków nast"puje w dniu zako&czenia okresu
umownego.
O ile umowa nie stanowi inaczej, z zastrze#eniem
ust. 11., Posiadacz rachunku ma prawo z%o#y' dyspozycj"
wyp%aty !rodków z rachunku terminowej lokaty
oszcz"dno!ciowej standardowej i negocjowanej przed
up%ywem okresu umownego i jest to równoznaczne z

11.

12.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

wypowiedzeniem
umowy
rachunku
ze
skutkiem
natychmiastowym. W takim wypadku, o ile umowa nie
stanowi
inaczej,
do
naliczania
oprocentowania
zastosowanie
maj$,
zasady
okre!lone
w § 11 ust. 4 pkt 3.
Rozwi$zanie umowy rachunku terminowej lokaty
oszcz"dno!ciowej standardowej z kapitalizacj$ dzienn$
w trybie wypowiedzenia jest niedopuszczalne. Posiadacz
mo#e bez podania przyczyny odst$pi' od umowy
rachunku
terminowej
lokaty
oszcz"dno!ciowej
standardowej z kapitalizacj$ dzienn$ w czasie jej trwania.
W przypadku skorzystania z prawa odst$pienia od umowy
zastosowanie maj$, o ile umowa nie stanowi inaczej,
zasady okre!lone w § 11 ust. 6 pkt 3.
W przypadku wycofania z oferty Banku Rachunków
terminowych danego typu bez zachowania obs%ugi
dotychczas zawartych umów – w ramach Umów, dla
których Posiadacz z%o#y% dyspozycj" Automatycznego
odnowienia – Bank po up%ywie Okresu umownego,
w trakcie którego Rachunek terminowy danego typu
zosta% wycofany z oferty, nie przed%u#a Umowy na kolejny
okres *Umowa obowi$zuje do pierwszej zapadalno!ci po
dacie wycofania Rachunków terminowych danego typu
z oferty).
Po up%ywie Okresu umownego wszystkie !rodki dost"pne
w Saldzie dost"pnym na rachunku nie b"d$ podlega%y
dalszemu oprocentowaniu, ale b"d$ oczekiwa%y na
wydanie przez Posiadacza jednorazowej dyspozycji w ich
zakresie. O nieprzed%u#eniu Umowy Bank informuje
Posiadacza w sposób wskazany w § 6.
§10.
Limit odnawialny w rachunku
Na wniosek Posiadacza rachunku oszcz"dno!ciowo rozliczeniowego, lub w przypadku gdy jest to rachunek
wspólny – na wniosek obu Wspó%posiadaczy rachunku,
mo#e zosta' przyznany Limit odnawialny w rachunku
(Limit), z wy%$czeniem Konta HAIZ.
Limit odnawialny w rachunku przyznawany jest na
podstawie i po zbadaniu zdolno!ci kredytowej Posiadacza.
Wspó%posiadacze
rachunku
ponosz$
solidarn$
odpowiedzialno!' za sp%at" oraz obs%ug" limitu *w tym
tak#e za op%aty zwi$zane z przyznaniem i obs%ug$ limitu
wed%ug stawek okre!lonych w Taryfie Op%at i Prowizji).
Ka#dy ze Wspó%posiadaczy mo#e zmniejszy' wysoko!'
przyznanego limitu oraz wypowiedzie' Umow" o limit
odnawialny w rachunku ze skutkiem dla drugiego
Wspó%posiadacza.
Bank mo#e wypowiedzie' umow" lub obni#y' kwot"
przyznanego limitu *przy czym obni#enia limitu nie
stosuje si" w sytuacji, o której mowa w pkt 2)
w przypadku zaj!cia co najmniej jednej z poni#szych
sytuacji:
1) brak zadeklarowanych wp%ywów na rachunek,
2) niesp%acenie zad%u#enia przeterminowanego, po
wcze!niejszym wezwaniu Posiadacza do dokonania
sp%aty, zgodnie z ust. 6,
3) pogorszenie si" sytuacji ekonomiczno–finansowej,
która ma wp%yw na zdolno!' kredytow$ Klienta np.
w przypadku zaci$gni"cia innych zobowi$za&
kredytowych, udzielenia por"czenia, ustanowienia na
rzecz innych ni# Bank wierzycieli zabezpiecze&
maj$tkowych, obni#eniu wysoko!ci uzyskiwanego
dochodu, zwi"kszeniu liczby osób w gospodarstwie
domowym,
4) wszcz"cia przez uprawniony organ egzekucyjny
egzekucji z maj$tku Posiadacza w tym egzekucji
wierzytelno!ci z rachunku bankowego (w tym
rachunku prowadzonego na podstawie umowy
z T-Mobile Us%ugi Bankowe),
5) ujawnienia z%o#enia przez Posiadacza nieprawdziwych
o!wiadcze& lub fa%szywych dokumentów.
6) wypowiedzenia innych umów o produkty bankowe
(w tym prowadzone na podstawie umowy z T-Mobile
Us%ugi Bankowe), zawarte z Posiadaczem,
7) wszcz"cia przez Bank post"powania s$dowoegzekucyjnego przeciwko Posiadaczowi.
Je#eli Posiadacz opó+nia si" ze sp%at$ zad%u#enia
przeterminowanego, Bank wzywa Posiadacza do
dokonania sp%aty zaleg%o!ci w terminie 14 dni roboczych
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od daty otrzymania wezwania. Je#eli nale#no!ci nie
zostan$ uregulowane w ca%o!ci w wyznaczonym terminie,
jak równie# w sytuacji, w której z%o#ony przez Posiadacza
wniosek
o
restrukturyzacj"
zad%u#enia
zostanie
odrzucony, Bank ma prawo wypowiedzie' umow".
W przypadku obni#enia kwoty przyznanego limitu Bank
informuje o tym Posiadacza podaj$c wysoko!'
obni#onego limitu oraz dat", od której ten limit
obowi$zuje.
Limit odnawialny jest oprocentowany wed%ug zmiennej
stopy procentowej, która wyznaczana jest jako iloczyn
zmiennej stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego *NBP) i mno#nika oprocentowania Banku
*Mno#nik). Aktualna wysoko!' Mno#nika jest wskazana
w Tabeli oprocentowania dost"pnej na stronie
internetowej Banku.
Bank informuje Posiadacza o zmianie wysoko!ci stopy
kredytu lombardowego NBP, na stronie internetowej
Banku.
Bank informuje Posiadacza, z co najmniej 2-miesi"czym
wyprzedzeniem
o
zmianie
wysoko!ci
Mno#nika
i terminie, od którego obowi$zuje. O zmianie tej Bank
zawiadamia Posiadacza za po!rednictwem poczty,
poprzez Kana%y Elektroniczne lub w formie elektronicznej
na adres mailowy podany przez Posiadacza. Do zmiany
Mno#nika stosuje si" odpowiednio postanowienia
§27 ust. 3-5.
Zmiana oprocentowania Limitu b"d$ca nast"pstwem
zmiany wysoko!ci stopy kredytu lombardowego NBP lub
zmiany Mno#nika nie powoduje zmiany warunków Umowy
i nie wymaga podpisania aneksu.
Zmiana stopy oprocentowania Limitu ma bezpo!redni
wp%yw na wielko!' zad%u#enia oraz na wysoko!'
nale#nych odsetek.
Odsetki pobierane s$ w okresach miesi"cznych
w ostatnim dniu miesi$ca lub w dniu zamkni"cia limitu.
Odsetki s$ naliczane od kwoty wykorzystanego limitu za
okres od dnia powstania zad%u#enia do dnia
poprzedzaj$cego jego sp%at". Przy obliczaniu kwoty
odsetek przyjmuje si" #e rok liczy 365 dni.
W przypadku powstania zad%u#enia przeterminowanego,
Bank obci$#a Posiadacza odsetkami od zad%u#enia
przeterminowanego w wysoko!ci:
1)
w przypadku umów zawartych do 31.12.2015r.,
w których wskazana jest wysoko!' oprocentowania
zad%u#enia
przeterminowanego,
mniejszej
z
warto!ci:
czterokrotno!ci
stopy
kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego albo
maksymalnych odsetek za opó+nienie w rozumieniu
art. 481 § 21 kodeksu cywilnego,
2)
w przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r., w
których
brak
jest
wskazania
wysoko!ci
oprocentowania zad%u#enia przeterminowanego:
a.
do 31 marca 2016 r. - mniejszej z warto!ci:
czterokrotno!ci
stopy kredytu
lombardowego
Narodowego Banku Polskiego albo maksymalnych
odsetek za opó+nienie w rozumieniu art. 481 § 21
kodeksu cywilnego,
b.
od 1 kwietnia 2016 r. - maksymalnych odsetek za
opó+nienie w rozumieniu art. 481 § 21 kodeksu
cywilnego,
3) w przypadku umów zawartych od 01.01.2016r.:
maksymalnych odsetek za opó+nienie w rozumieniu
art. 481 § 21 kodeksu cywilnego.
§11.
Oprocentowanie "rodków
-rodki pieni"#ne zgromadzone na rachunkach s$
oprocentowane wed%ug sta%ej lub zmiennej stopy
procentowej w stosunku rocznym, w wysoko!ci
okre!lonej przez Bank.
Przy obliczaniu kwoty odsetek przyjmuje si", #e miesi$c
ma rzeczywist$ liczb" dni, a baza naliczania odsetek
365 dni w skali roku z zastrze#eniem §16 pkt 9.
W
przypadku
rachunków
oszcz"dno!cioworozliczeniowych i oszcz"dno!ciowych:
1) zgromadzone !rodki pieni"#ne oprocentowane s$ od
dnia wp%aty na rachunek do dnia poprzedzaj$cego
dzie& ich podj"cia;
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2) nale#ne
odsetki
dopisywane
s$
zgodnie
z postanowieniami Tabeli Oprocentowania.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, z zastrze#eniem ust. 5,
w
przypadku
rachunków
terminowej
lokaty
oszcz"dno!ciowej:
1) zgromadzone !rodki pieni"#ne s$ oprocentowane od
dnia wp%aty na rachunek do ostatniego dnia Okresu
umownego;
2) nale#ne odsetki s$ dopisywane w nast"pnym dniu po
ostatnim dniu Okresu umownego, z wyj$tkiem lokat
typu overnight, dla których odsetki s$ dopisywane
w dniu zako&czenia okresu umownego;
3) w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza okresu
umownego
rachunku
terminowej
lokaty
oszcz"dno!ciowej, Bank ma prawo do nienaliczania
odsetek.
W przypadku rachunków konta oszcz"dno!ciowoemerytalnego, je!li Posiadacz nie dotrzyma okresu
umownego, Bank ma prawo do nienaliczenia odsetek.
W
przypadku
rachunków
terminowej
lokaty
oszcz"dno!ciowej z kapitalizacj$ dzienn$:
1) zgromadzone !rodki pieni"#ne s$ oprocentowane od
dnia wp%aty na rachunek do ostatniego dnia okresu
umownego;
2) nale#ne odsetki s$ dopisywane do kwoty Lokaty
z cz"stotliwo!ci$ dzienn$;
3) w przypadku skorzystania z prawa odst$pienia od
umowy, Posiadacz zobowi$zany jest do zwrotu,
okre!lonej w Tabeli Oprocentowania obowi$zuj$cej na
dzie& zawarcia Umowy, cz"!ci kwoty odsetek, jakie
zosta%y skapitalizowane do dnia odst$pienia od
Umowy z zastrze#eniem, #e nie dotyczy to Posiadaczy
lokat w zakresie których umowa zosta%a zawarta
z Meritum Bank.
Dla rachunków ze sta%$ stop$ procentow$ wysoko!'
oprocentowania ustalona w dniu otwarcia rachunku lub
w dniu rozpocz"cia kolejnego okresu umownego,
obowi$zuje przez ca%y okres umowny.
Dla rachunków ze zmienn$ stop$ procentow$,
z zastrze#eniem ust. 10 i 11 i 12, Bank zastrzega sobie
mo#liwo!' zmiany wysoko!ci stopy procentowej w trakcie
obowi$zywania Umowy w przypadku wyst$pienia
przynajmniej jednej z ni#ej wymienionych okoliczno!ci:
1) zmiana wysoko!ci podstawowych stóp procentowych
ustalanych przez Narodowy Bank Polski lub inny
odpowiedni dla danej waluty bank centralny;
2) zmiana
oprocentowania
rachunku
rezerwy
obowi$zkowej, na którym Bank utrzymuje okre!lonej
wysoko!ci !rodki zgodnie z wymogami;
3) zmiana poziomu stóp rynkowych;
4) zmiana poziomu inflacji og%aszanej przez GUS lub
odpowiedni$ dla danej waluty instytucj" podaj$c$
poziom inflacji;
5) zmiana rentowno!ci papierów skarbowych.
Do zmian oprocentowania dokonywanych na podstawie
ust.
8
stosuje
si"
odpowiednio
postanowienia
§27 ust. 2-5.
O ile warunki dotycz$ce stawki oprocentowania nie
stanowi$ inaczej dla rachunków oszcz"dno!ciowych ze
zmienn$ stop$ procentow$ prowadzonych w PLN, Bank
dokonuje zmiany wysoko!ci stopy procentowej w trakcie
obowi$zywania Umowy w oparciu o stawk" WIBID1M
z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesi$ca
pomniejszon$ o mar#" Banku w wysoko!ci podanej
w Tabeli Oprocentowania. W przypadku, gdy 10-ty dzie&
danego miesi$ca b"dzie dniem wolnym od pracy, Bank
przyjmuje stawk" WIBID1M z poprzedniego dnia
roboczego. Zmienione oprocentowanie obowi$zuje od
11-ego dnia kalendarzowego danego miesi$ca.
Z zastrze#eniem ust. 12 dla lokat 24 i 36 miesi"cznych ze
zmienn$ stop$ procentow$ prowadzonych w PLN, Bank
dokonuje
zmiany
wysoko!ci
stopy
procentowej
w trakcie obowi$zywania Umowy w oparciu o stawk"
WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesi$ca
powi"kszon$ o mar#" Banku w wysoko!ci podanej w
Tabeli Oprocentowania. W przypadku, gdy 10-ty dzie&
danego miesi$ca b"dzie dniem wolnym od pracy, Bank
przyjmuje stawk" WIBID1M z poprzedniego dnia
roboczego. Zmienione oprocentowanie obowi$zuje od 11ego dnia kalendarzowego danego miesi$ca.

Dla lokat 24 i 36 miesi"cznych
ze zmienn$ stop$
procentow$ w PLN zawartych z Meritum Bank do dnia
10 maja 2015 roku, Bank dokonuje zmiany wysoko!ci
stopy procentowej w trakcie obowi$zywania Umowy
w oparciu o stawk" WIBOR6M z 2-go Dnia Roboczego
przed ko&cem poprzedniego kwarta%u kalendarzowego,
powi"kszon$ o mar#" Banku w wysoko!ci podanej
w Tabeli Oprocentowania, która obowi$zuj" od
1-szego
Dnia
Roboczego
nast"pnego
kwarta%u
kalendarzowego.
Niezale#nie od postanowie& ust. 8 i 10, Bank ma prawo
wprowadza' promocje w zakresie oprocentowania
polegaj$ce na jego podwy#szeniu o dowoln$ warto!'.
Bank informuje Posiadacza o zmianie oprocentowania,
o której mowa w ust. 10, 11 i 12 wraz z podaniem
informacji
od
kiedy
obowi$zuj$
nowe
stawki
oprocentowania, za po!rednictwem poczty, poprzez
Kana%y Elektroniczne lub w formie elektronicznej na adres
mailowy podany przez Posiadacza.
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§12.
Operacje na rachunkach
Wp%aty na rachunki oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowe
i oszcz"dno!ciowe mog$ by' dokonywane w formie
gotówkowej i bezgotówkowej.
Wp%aty
na
rachunki
terminowych
lokat
oszcz"dno!ciowych mog$ by' dokonywane wy%$cznie
w momencie otwarcia rachunku poprzez:
1)
wp%at" gotówkow$ w placówce Banku – jedynie
w przypadku lokat prowadzonych w z%otych, euro,
funtach brytyjskich i dolarach ameryka&skich, lub
2)
przelew z rachunku oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
lub oszcz"dno!ciowego prowadzonego przez Bank,
którego Klient jest Posiadaczem, lub
3)
przelew z rachunku prowadzonego przez inny bank,
którego Klient jest posiadaczem – w przypadku
zawarcia umowy w trybie opisanym w niniejszym
regulaminie.
Wp%aty na rachunek mo#e dokona' Posiadacz rachunku,
Pe%nomocnik rachunku, osoba znaj$ca numer rachunku
i dane Posiadacza rachunku *imi" i nazwisko Posiadacza
rachunku) oraz niezb"dne dane wynikaj$ce z odr"bnych
przepisów lub u#ytkownik Karty debetowej wydanej do
rachunku – za po!rednictwem wp%atomatu *tj. urz$dzenia
s%u#$cego do przyjmowania wp%at gotówki klientów,
identyfikowanych poprzez u#ycie Karty p%atniczej).
Wyp%aty z rachunków oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych
i oszcz"dno!ciowych mog$ by' dokonywane w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej z zastrze#eniem ust. 8
i 9, wed%ug stawek okre!lonych w Taryfie Op%at i Prowizji.
Wyp%aty
z
rachunków
terminowych
lokat
oszcz"dno!ciowych prowadzonych w z%otych, euro,
funtach brytyjskich i dolarach ameryka&skich mog$ by'
dokonywane wy%$cznie poprzez:
1) Polecenie Przelewu na rachunek oszcz"dno!cioworozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank w walucie lokaty, lub
2) wyp%at" gotówkow$ w walucie rachunku w Placówce
Banku, z zastrze#eniem ust 8.
Wyp%aty
z
rachunków
terminowych
lokat
oszcz"dno!ciowych
prowadzonych
we
frankach
szwajcarskich mog$ by' dokonywane:
1) W przypadku umów zawartych do 31 sierpnia 2013,
wy%$cznie poprzez:
a. Polecenie Przelewu na rachunek oszcz"dno!cioworozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank w walucie lokaty lub
b. wyp%at" gotówkow$ w walucie rachunku w Placówce
Banku, z zastrze#eniem ust 8. Przy czym, niezale#nie
od kwoty lokaty wyp%ata taka wymaga wcze!niejszego
zg%oszenia zgodnie z zapisami ust. 7.
2) W przypadku umów zawartych od 1 wrze!nia 2013,
wy%$cznie poprzez:
a. Polecenie Przelewu na rachunek oszcz"dno!cioworozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank w walucie lokaty lub
b. wyp%at" gotówkow$ w Placówce Banku realizowan$
w z%otych lub
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c. Polecenie Przelewu na rachunek oszcz"dno!cioworozliczeniowy lub oszcz"dno!ciowy prowadzony przez
Bank w z%otych zrealizowane w Placówce Banku,
przy czym w przypadku wyp%aty gotówkowej
i Polecenia przelewu na rachunek prowadzony
w z%otych, Bank przelicza kwot" lokaty na z%ote polskie
przy u#yciu !redniego kursu NBP obowi$zuj$cego
w dniu realizacji transakcji.
Wyp%ata gotówkowa z rachunku w Placówce Banku,
przekraczaj$ca limit okre!lony przez Bank w Taryfie Op%at
i Prowizji, wymaga wcze!niejszego zg%oszenia – do
godziny 14:00, minimum na dwa dni robocze przed
planowan$ wyp%at$. W przypadku niepodj"cia przez
Klienta gotówki w ustalonym terminie Bank pobiera
op%at" zgodnie z Taryf$ Op%at i Prowizji. Klient ma
mo#liwo!' zrezygnowania z notyfikacji bez konsekwencji
w postaci pobrania prowizji najpó+niej do godziny 11:00
na jeden dzie& roboczy przed planowan$ wyp%at$
w Oddziale *w przypadku wyp%aty waluty polskiej) oraz do
godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowan$
wyp%at$ *w przypadku wyp%aty waluty obcej).
Bank nie realizuje wp%at i wyp%at w walutach obcych
w bilonie. W przypadku konieczno!ci wyp%at bilonu, Bank
przelicza kwot" na z%ote polskie przy u#yciu !redniego
kursu NBP obowi$zuj$cego w dniu realizacji transakcji
i wydaje Klientowi równowarto!' tej kwoty.
Bank nie realizuje wp%at ani wyp%at gotówkowych we
frankach szwajcarskich na rachunki oszcz"dno!ciowe,
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowe
i
rachunki
lokat
terminowych z zastrze#eniem ust. 6.
§13.
Zasady ogólne realizacji dyspozycji
W granicach okre!lonych przez ustawy i postanowienia
niniejszego Regulaminu Posiadacz rachunku mo#e
swobodnie
dysponowa'
!rodkami
pieni"#nymi
zgromadzonymi na rachunkach, z zastrze#eniem pkt. 8
niniejszego paragrafu.
Dyspozycje dokonania rozliczenia pieni"#nego, o których
mowa w Regulaminie, realizowane s$ do wysoko!ci Salda
Dost"pnego, je!li inne regulacje nie stanowi$ inaczej.
Je#eli zgromadzone Saldo Dost"pne na Rachunku nie
wystarczy do zrealizowania wszystkich z%o#onych
dyspozycji Posiadacza rachunku oraz pokrycia op%at
i prowizji nale#nych Bankowi z tytu%u wykonania
dyspozycji, to Bank bez udzia%u Posiadacza rachunku
ustali kolejno!' ich realizowania i nie ponosi
odpowiedzialno!ci
za
niezrealizowanie
dyspozycji
przekraczaj$cych Saldo Dost"pne.
Bank nie przyjmuje do realizacji zlece& przeprowadzenia
rozliczenia pieni"#nego w kraju, je#eli numery rachunków
Posiadacza rachunku lub beneficjenta *odbiorcy) s$
podane niezgodnie ze standardem NRB *tj. inaczej ni#
wynika z Zarz$dzenia nr 15/2010 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu numeracji banków i rachunków bankowych).
W przypadku zlece& przeprowadzenia rozliczenia
pieni"#nego z zagranic$, Bank mo#e wymaga' od
Posiadacza
rachunku
podania
oznaczenia
banku
beneficjanta w postaci kodu BIC (SWIFT). Bank ma prawo
odmówi'
rozliczenia
pieni"#nego
z
zagranic$,
w przypadku kiedy podany numer rachunku beneficjenta
nie b"dzie odpowiada% strukturze rachunku w formacie
IBAN dla kraju, w którym obowi$zuje format IBAN.
W celu prawid%owego rozliczenia p%atno!ci typu przelew
europejski
/transgraniczny
/SEPA
w
systemach
p%atniczych, Bank ma prawo przes%ania transakcji na kod
SWIFT Centrali Banku Beneficjenta wyliczony na
podstawie numeru rachunku Beneficjenta w formacie
IBAN.
Bank dokonuje identyfikacji to#samo!ci Klienta oraz osób
dzia%aj$cych w jego imieniu lub na jego rzecz zgodnie
z wymogami okre!lonymi w ustawie z dnia 16 listopada
2000r. o przeciwdzia%aniu praniu pieni"dzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Realizacja
dyspozycji
wykonania
transakcji
obci$#eniowych *wyp%aty, przelewy) w Placówkach
Partnerskich *Agencjach), mo#liwa jest wy%$cznie po
dokonaniu autoryzacji transakcji Kart$ lub autoryzacji
z u#yciem wzorca biometrycznego.
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W Placówkach Partnerskich obs%ugiwani s$ tylko
Rezydenci.
W przypadku, gdy rozliczenie pieni"#ne spe%nia kryteria
obowi$zku rejestracji zgodnie z wymogami ustawy,
o której mowa w ust. 7, a Posiadacz rachunku nie
przekaza%
Bankowi
danych
wymaganych
do
zarejestrowania transakcji, Bank ma prawo odrzuci'
zlecenie, nawet je!li zosta%o ono wcze!niej przez Bank
przyj"te do realizacji.
Bank mo#e #$da' od Klienta dodatkowych ustnych lub
pisemnych wyja!nie& lub udost"pnienia dokumentów
niezb"dnych do wykonania dyspozycji. Bank ma prawo do
odmowy zrealizowania dyspozycji, je#eli tre!' dyspozycji
Posiadacza rachunku jest b%"dna, niekompletna lub
sprzeczna z przepisami prawa. Posiadacz rachunku ponosi
odpowiedzialno!' za zgodno!' z%o#onej dyspozycji
z aktualnie obowi$zuj$cymi przepisami prawa. Bank mo#e
odmówi' wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku
w razie uzasadnionego podejrzenia, #e jej wykonanie
narusza%oby jakiekolwiek powszechnie obowi$zuj$ce
przepisy prawa.
Bank sprawdza to#samo!' osoby sk%adaj$cej dyspozycj"
oraz zastrzega sobie prawo odmowy wykonania
dyspozycji w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych
w$tpliwo!ci co do to#samo!ci lub uprawnie& osoby
sk%adaj$cej dyspozycj".
Bank, maj$c na wzgl"dzie bezpiecze&stwo !rodków na
rachunkach,
mo#e
wprowadzi'
procedury
zabezpieczaj$ce, dotycz$ce ka#dej z form sk%adania
dyspozycji
przez
Posiadacza
Rachunków,
a w szczególno!ci Bank zastrzega sobie prawo do
telefonicznego
potwierdzania
dyspozycji
wyp%at
gotówkowych lub przelewów dokonywanych z Rachunku
lub Lokaty Posiadacza Rachunku. Bank ma prawo do
niezrealizowania dyspozycji w przypadku jej odwo%ania
przez Posiadacza Rachunku lub je#eli uzyskane
potwierdzenie telefoniczne w opinii Banku nie jest
to#same z tre!ci$ dyspozycji przes%anej do Banku. Bank
zastrzega sobie równie# prawo do niezrealizowania
dyspozycji je#eli dyspozycja ta budzi podejrzenia,
a Bank nie mo#e nawi$za' kontaktu telefonicznego
z Posiadaczem rachunku w celu jej potwierdzenia.
Bank zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych
przypadkach, do ograniczenia dost"pu do !rodków
zgromadzonych na Rachunku lub do blokady Rachunku,
a tak#e do blokady Kana%ów Elektronicznych i blokady
Kart w trybie natychmiastowym, szczególnie w przypadku
powzi"cia przez Bank uzasadnionego podejrzenia
wykorzystywania rachunku do celów przest"pczych,
korzystania z Rachunku przez osob" nieuprawnion$,
powzi"cia przez Bank uzasadnionego podejrzenia
niebezpiecze&stwa
ujawnienia
informacji
obj"tych
tajemnic$
bankow$
osobie
nieuprawnionej
albo
niewykonywania lub nienale#ytego wykonywania przez
Klienta innych istotnych zobowi$za& Klienta wobec
Banku. W takich przypadkach Bank niezw%ocznie
podejmie prób" skontaktowania si" z Klientem.
Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania
transakcji w przypadku gdy realizacja transakcji narusza
normy obowi$zuj$ce w obrocie mi"dzybankowym
wynikaj$ce
z
przepisów
prawa,
lub
umów
mi"dzynarodowych.
Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania
transakcji do krajów lub podmiotów obj"tych krajowymi
b$d+ mi"dzynarodowymi sankcjami lub embargami,
w szczególno!ci ustanowionymi przez Uni" Europejsk$,
Organizacj" Narodów Zjednoczonych lub rz$d Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó%nocnej. W takich przypadkach
Bank niezw%ocznie podejmie prób" skontaktowania si"
z Klientem celem poinformowania o odmowie.
Momentem otrzymania Zlecenia p%atniczego jest
moment, w którym zlecenie przekazane bezpo!rednio
przez Posiadacza rachunku lub przez odbiorc" albo za
jego po!rednictwem, zosta%o otrzymane przez Bank.
W przypadku, gdy Bank otrzymuje Zlecenie p%atnicze
w dniu nieb"d$cym dla Banku Dniem Roboczym, uznaje
si", #e zlecenie zosta%o otrzymane pierwszego Dnia
Roboczego po tym dniu.

Je#eli Posiadacz rachunku inicjuj$cy zlecenie p%atnicze
i Bank uzgodni$, #e wykonanie Zlecenia p%atniczego
rozpoczyna si":
1) okre!lonego dnia,
2) pod koniec wskazanego okresu,
3) w dniu, w którym Posiadacz Rachunku przekaza% do
dyspozycji Bankowi !rodki pieni"#ne na wykonanie
Zlecenia p%atniczego
moment otrzymania Zlecenia uznaje si" pocz$tek dnia, o
którym mowa w pkt 1, albo dnia b"d$cego ostatnim dniem
okresu, o którym mowa w pkt 2, albo dnia,
o którym mowa w pkt 3.
Je#eli dzie&, o którym mowa w ust. 18 pkt 1 lub 3, albo
ostatni dzie& okresu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, nie
jest dla Banku Dniem Roboczym, uznaje si", #e Zlecenie
p%atnicze zosta%o otrzymane pierwszego dnia roboczego po
tym dniu.
Bank wykonuje dyspozycje Klienta w Dniu otrzymania
Zlecenia p%atniczego, a najpó+niej w nast"pnym Dniu
Roboczym po ich otrzymaniu.
Krajowe Polecenia Przelewu w z%otych otrzymane przez
Bank z rozrachunku mi"dzybankowego lub Polecenia
Rozliczenia Otrzymane b"d$ ksi"gowane na Rachunkach
Klienta najpó+niej w nast"pnym Dniu roboczym po dacie
otrzymania !rodków zwi$zanych z ich rozliczeniem przez
Bank.
Wp%aty gotówkowe ksi"gowane s$ na w%a!ciwym rachunku
w dniu ich dokonania.
Transakcja wp%atomatowa ksi"gowana jest na Rachunku
karty do 60 minut od chwili jej dokonania. Transakcje
wp%acone we wp%atomacie po godzinie 23.00 ksi"gowane s$
na rachunku klienta w dniu nast"pnym po godzinie 5.00
z dat$ dokonania wp%aty, z wy%$czaniem sytuacji gdy
rachunek karty wykorzystany jest do automatycznej sp%aty
kredytu i nast$pi%o opó+nienie sp%aty – wówczas transakcja
wp%atomatowa ksi"gowana jest w dniu nast"pnym z dat$
bie#$c$.
Terminy dokonywania rozlicze& na zlecenie Klienta okre!la
„Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji”, stanowi$cy
za%$cznik
do
Regulaminu,
a
tak#e
dost"pny
w Placówce Banku oraz na stronach internetowych Banku.
W przypadku p%atno!ci realizowanych za po!rednictwem
us%ugi P%ac" z Alior Bankiem, nieprawid%owe potwierdzenie
operacji nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowi$zku
utrzymania na tym rachunku !rodków pozwalaj$cych na
rozliczenie zrealizowanych p%atno!ci, w tym na pokrycie
op%at i prowizji zgodnie z Taryf$.
W przypadku zlecenia przelewu w godzinach nocnych – od
godz. 23:00 do 6:00 nast"pnego dnia, bank uprawniony
jest do obci$#enia rachunku niezale#nie od jego salda –
w szczególno!ci w przypadku, gdy na rachunku w%$czona
jest automatyczna sp%ata na rzecz produktu kredytowego.
Dyspozycje przelewów w kwocie równej lub wi"kszej ni# 1
000 000 z% realizowane s$ przez system SORBNET,
z wyj$tkiem przelewów, której odbiorcami s$: ZUS
i Urz$d Skarbowy, które bez wzgl"du na kwot" realizowane
s$ przez system Elixir.
Na #yczenie Klienta dyspozycje przelewów w kwocie ni#szej
ni# 1 000 000 z% mog$ by' realizowane przez system
SORBNET z zastrze#eniem ust. 26.
Bank zastrzega sobie mo#liwo!' czasowego lub ca%kowitego
ograniczenia realizacji przez system SORBNET dyspozycji
przelewów w kwocie ni#szej ni# 1 000 000 z%, wówczas takie
zlecenia b"d$ realizowane poprzez system Elixir.
Bank realizuje dyspozycje przelewów w systemie Express
Elixir do innych banków krajowych b"d$cych uczestnikami
systemu i aktywnych w momencie z%o#enia przelewu do
realizacji.
W ramach systemu Express Elixir nie s$
realizowane przelewy na rachunki Urz"dów Skarbowych
oraz Zak%adu Ubezpiecze& Spo%ecznych.
Przelewy Express Elixir realizowane s$ wy%$cznie
w walucie PLN.
Maksymalna kwota zlecenia w systemie Express Elixir
wynosi 20 000 z%.
Przelewy natychmiastowe przychodz$ce realizowane s$
wy%$cznie na rachunki prowadzone w walucie PLN
(w tym równie# na rachunki produktów kredytowych).
Posiadacz rachunku mo#e odwo%a' Zlecenie p%atnicze
(w tym przelew odroczony) do momentu otrzymania przez
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Bank tego zlecenia, z zastrze#eniem §19 ust. 6 i 7 i §20
ust. 11.
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§14.
Ubezpieczenia
Posiadacz mo#e telefonicznie lub w formie pisemnej
sk%ada' o!wiadczenia woli w zakresie obj"cia go ochron$
ubezpieczeniow$ w zakresie ubezpiecze&, które dost"pne
s$ w ofercie Banku w ramach dzia%alno!ci przej"tej
z Banku BPH, je!li Posiadacz spe%nia warunki okre!lone
w warunkach ubezpieczenia.
Przed przyst$pieniem do ochrony ubezpieczeniowej Bank
dostarczy Posiadaczowi warunki ubezpieczenia oraz
poinformuje o koszcie ubezpieczenia.
W przypadku obj"cia ochron$ ubezpieczeniow$ Posiadacz
zobowi$zuje si" do ponoszenia kosztów z tytu%u
ubezpieczenia zgodnie z otrzyman$ Taryf$ Op%at
i Prowizji.
Posiadacz upowa#nia Bank do pobierania w ci"#ar
Rachunku nale#nych kosztów z tytu%u obj"cia Posiadacza
ochron$ ubezpieczeniow$ zgodnie z jego wnioskiem.
W
przypadku
skorzystania
przez
Posiadacza
z przewidzianego w Umowie prawa do odst$pienia lub
wypowiedzenia,
jego
skutkiem
b"dzie
rezygnacja
z ochrony ubezpieczeniowej okre!lonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

§15.
Us#uga BLIK - Bezpiecze&stwo
1. Klient jest zobowi$zany do:
a. przechowywania urz$dzenia, na którym zainstalowana
jest Aplikacja Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK,
z zachowaniem nale#ytej staranno!ci,
b. niezw%ocznego zg%oszenia Bankowi utraty urz$dzenia,
na którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowo!ci
Mobilnej z Us%ug$ BLIK, a tak#e nieuprawnionego u#ycia
Aplikacji Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK lub
nieuprawnionego dost"pu do Aplikacji Bankowo!ci
Mobilnej z Us%ug$ BLIK przez osob" trzeci$,
c. nieudost"pniania
Aplikacji
Bankowo!ci
Mobilnej
z Us%ug$ BLIK, PIN-u oraz kodu BLIK osobom
nieuprawnionym
d. niezw%ocznego zg%oszenia do Banku
o nabraniu
podejrze& przez Klienta, #e osoba trzecia wesz%a
w posiadanie urz$dzenia mobilnego, na którym
zainstalowana jest Aplikacja Bankowo!ci Mobilnej
z Us%ug$ BLIK.
2. Klient zobowi$zany jest stosowa' si" do zalece& Banku
w zakresie zasad bezpiecze&stwa podczas korzystania
z Aplikacji Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK;
w szczególno!ci Klient powinien z nale#yt$ staranno!ci$
chroni' urz$dzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja
Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK.
3. Klient jest zobowi$zany poinformowa' Bank w przypadku
zmiany numeru telefonu komórkowego, w formie pisemnej
lub przez elektroniczne kana%y dost"pu, niezw%ocznie po
zaistnieniu sytuacji.
4. W przypadku trzykrotnego, b%"dnego wprowadzenia Kodu
PIN BLIK w Aplikacji, nast"puje jego zablokowanie.
W takim przypadku Klient musi dokona' wyrejestrowania,
a nast"pnie ponownej rejestracji.
5. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych
ogranicze& i zabezpiecze& w stosunku do Dyspozycji
sk%adanych w Aplikacji Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK.
6. Z zastrze#eniem pkt. 7 Posiadacz odpowiada za
nieautoryzowane Transakcje p%atnicze do wysoko!ci
równowarto!ci w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy
zastosowaniu kursu !redniego og%aszanego przez NBP
obowi$zuj$cego w dniu wykonania transakcji, je#eli
nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
1)
pos%u#enia si" utraconym przez Posiadacza albo
skradzionym Posiadaczowi Urz$dzeniem lub
2)
przyw%aszczenia Urz$dzenia lub jego nieuprawnionego
u#ycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza
obowi$zku, o którym mowa w pkt 1-5.
7. Z zastrze#eniem pkt 8, w przypadku wyst$pienia
nieautoryzowanej Transakcji p%atniczej Bank niezw%ocznie
przywraca na obci$#onym Rachunku p%atniczym saldo, jakie
istnia%oby, gdyby nie mia%o miejsce niewykonanie lub
nienale#yte wykonanie Transakcji p%atniczej.
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8. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje
p%atnicze w pe%nej wysoko!ci, je#eli doprowadzi% do nich
umy!lnie albo w wyniku umy!lnego lub b"d$cego skutkiem
ra#$cego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego
z obowi$zków, o których mowa w §15.
9. Po dokonaniu zg%oszenia zgodnie z pkt. 1-4 Posiadacz nie
odpowiada za nieautoryzowane Transakcje p%atnicze, chyba
#e doprowadzi% umy!lnie do nieautoryzowanej transakcji.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

§15. a
Us#uga BLIK - Rejestracja w Us#udze
i aktywacja Aplikacji
Z Us%ugi BLIK mog$ korzysta' wy%$cznie Klienci, którzy
dokonali rejestracji w Us%udze.
Do rejestracji w Us%udze uprawnieni s$ Klienci spe%niaj$cy
%$cznie warunki:
a. posiadaj$
odpowiednie
wyposa#enie
techniczne,
w szczególno!ci urz$dzenie mobilne powi$zane
z numerem telefonu komórkowego operatora sieci
telefonii komórkowej dzia%aj$cego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
b. posiadaj$ zawart$ Umow" o !wiadczenie us%ug przez
Bank dla osoby fizycznej,
c. posiadaj$ aktywn$ Bankowo!' mobiln$,
d. posiadaj$ Rachunek,
e. s$ pe%noletni i posiadaj$ pe%n$ zdolno!' do czynno!ci
prawnych.
Kana% mobilny jest aktywowany przez Klienta za
po!rednictwem serwisu internetowego przy u#yciu
instrumentów uwierzytelniaj$cych w%a!ciwych dla tego
kana%u dost"pu oraz innych rozwi$za& technologicznych
udost"pnionych przez Bank.
Szczegó%owe informacje dotycz$ce procesu aktywacji
kana%u mobilnego podawane s$ do wiadomo!ci Klienta na
stronie internetowej.
§15. b
Operacje wykonywane za po!rednictwem Aplikacji
Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK mog$ by' wykonywane
w ramach dziennych limitów dla transakcji.
Po aktywacji Us%ugi BLIK, warto!ci limitów, o których mowa
w ust. 1, s$ zgodne z limitami okre!lonymi przez Bank.

§15. c
1. Klient mo#e skorzysta' z funkcjonalno!ci sk%adania
dyspozycji bez konieczno!ci zalogowania si" do aplikacji
BLIK, o ile Bank udost"pnia tak$ funkcjonalno!'.
2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, s$ ograniczone
limitami kwotowymi, lub ilo!ciowymi ustalonymi przez
Bank.
3. Klient nie ma mo#liwo!ci modyfikowania limitów.
§15. d
Bank przyjmuje dyspozycje z%o#one za po!rednictwem
kana%u mobilnego z wy%$czeniem okresu przerw
niezb"dnych do konserwacji, napraw technicznych lub
przywrócenia
poprawno!ci
funkcjonowania
kana%u
mobilnego, w tym Aplikacji Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$
BLIK.
§15 e
Zasady rozliczenia operacji
1. Bank udost"pnia w ramach kana%u mobilnego dokonywanie
zap%aty za towary lub us%ugi nabyte za po!rednictwem
serwisu internetowego lub aplikacji podmiotu oferuj$cego
te towary lub us%ugi poprzez autoryzacj" operacji przez
Klienta w aplikacji Bankowo!ci Mobilnej z Us%ug$ BLIK.
2. Obci$#enie rachunku kwot$ operacji nast"puje po
otrzymaniu potwierdzenia realizacji dyspozycji Klienta
dotycz$cej zakupu towaru lub us%ugi przez podmiot
oferuj$cy towary lub us%ugi, o których mowa w ust. 1.

1.

§16.
Us#uga Autodealing
1. Bank
umo#liwia
otwieranie
rachunków
lokat
negocjowanych oraz ustalanie kursów preferencyjnych
wymiany
walut,
zwane
dalej
Transakcjami,
za
po!rednictwem Bankowo!ci Internetowej – us%uga
Autodealing.

2. W celu skorzystania przez Posiadacza z mo#liwo!ci
zawierania Transakcji, Posiadacz zobowi$zany jest do
aktywacji us%ugi Autodealing w Oddziale Banku. Warunkiem
aktywacji i korzystania z us%ugi jest posiadanie aktywnego
rachunku oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego lub rachunku
oszcz"dno!ciowego.
3. Transakcja w ramach us%ugi Autodealing dokonywana jest
na zlecenie Posiadacza rachunku.
4. Zawarcie Transakcji wymaga zaakceptowania przez Bank
wszystkich koniecznych parametrów Transakcji podanych
przez Posiadacza rachunku.
5. Bank informuje Posiadacza rachunku w formie komunikatu
przes%anego
elektronicznie
w
ramach
Bankowo!ci
Internetowej o zawarciu albo odrzuceniu Transakcji.
6. Do czasu rozliczenia Transakcji Bank mo#e dokona'
blokady !rodków pieni"#nych na rachunku wskazanym do
rozliczenia.
7. Bank nie b"dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
Posiadacza us%ugi wynikaj$ce ze zmiany kursu wymiany
walut w trakcie wykonywania dyspozycji, o ile strony nie
postanowi%y inaczej.
8. Bank ustala minimalne kwoty dla Transakcji zawieranych za
po!rednictwem us%ugi Autodealing.
9. Przy obliczaniu kwoty odsetek uwzgl"dniana jest domy!lnie
baza naliczania odsetek stosowana na w%a!ciwym rynku
mi"dzybankowym dla waluty Transakcji.
10. Za korzystanie z us%ugi Autodealing Bank pobiera op%at"
okre!lon$ w Taryfie Op%at i Prowizji z rachunku Posiadacza,
prowadzonego przez Bank.
11. Kurs preferencyjny wymiany walut w ramach us%ugi
Autodealing jest prezentowany w momencie sk%adania
dyspozycji wymiany walut.

1.

2.

3.

4.

5.

§17.
Przewalutowanie
Do realizacji dyspozycji rozliczanych w innej walucie ni#
waluta rachunku:
1) w przypadku, gdy przelew na rachunek zosta%
wykonany w walucie innej ni# waluta tego rachunku,
lub
2) w przypadku, gdy dyspozycja gotówkowa z%o#ona
w Placówce realizowana jest w walucie innej ni#
waluta rachunku
z
wy%$czeniem
transakcji
dokonanych
kartami
p%atniczymi, Bank dokonuje przewalutowania kwoty
dyspozycji stosuj$c kursy walut ustalane przez Bank
w „Tabeli Kursów Banku”.
W przypadku dyspozycji przelewów krajowych *w tym
w szczególno!ci przelewów za po!rednictwem Sorbnet
i Elixir oraz przelewów natychmiastowych), realizowanych
z rachunków prowadzonych w walucie innej ni# PLN, Bank
dokonuje przewalutowania kwoty dyspozycji na PLN
stosuj$c kursy walut ustalane przez Bank w „Tabeli
Kursów Banku” z momentu ksi"gowania dyspozycji.
Ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku przelewów na
rachunki prowadzone przez Bank (w tym rachunki
prowadzone na podstawie umowy z T-Mobile Us%ugi
Bankowe), je!li waluta rachunku uznawanego zgodna jest
z walut$ rachunku obci$#anego.
W przypadku polece& przelewu otrzymanych w walutach
obcych, w innej walucie ni# waluta prowadzenia
rachunku, Bank dokonuje przewalutowania kwoty
dyspozycji na PLN stosuj$c kurs walut ustalony przez
Bank w „Tabeli Kursów Banku” z momentu ksi"gowania
dyspozycji (kurs kupna dewiz), a nast"pnie dokonuje
przewalutowania na walut" prowadzenia rachunku *kurs
sprzeda#y dewiz), o ile nie zosta%o ustalone inaczej.
Akceptacja przez Posiadacza rachunku proponowanych
przez Bank warunków dokonania przewalutowania
z zastosowaniem kursu preferencyjnego jest jego
nieodwo%alnym
i
bezwarunkowym
zobowi$zaniem
zlecenia realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 1, 2
i 3. W celu zapewnienia realizacji zobowi$zania Bank ma
prawo dokona' blokady na wskazanym rachunku
prowadzonym w Walucie Rachunku Obci$#anego
w wysoko!ci odpowiadaj$cej kwocie dyspozycji. Blokada
utrzymywana jest od daty z%o#enia dyspozycji do daty jej
realizacji.
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Bank ma prawo ustalenia minimalnej kwoty dyspozycji,
o której mowa w ust. 1, dla której mo#e by' stosowany
kurs preferencyjny.
Minimalna kwota przelewu pomi"dzy rachunkami
prowadzonymi przez Bank (w tym rachunkami
prowadzonymi na podstawie umowy z T-Mobile Us%ugi
Bankowe), w przypadku, gdy waluta rachunku
uznawanego jest inna ni# waluta rachunku obci$#anego
to jedna jednostka waluty rachunku obci$#anego.
Minimalna kwota przelewu przychodz$cego z innego
banku, w z%otych na rachunek prowadzony w walucie
innej ni# PLN wynosi 0,50 z%.
Bank ma prawo do odst$pienia od podawania
Posiadaczom kursów preferencyjnych bez podania
przyczyn.
W przypadku nierozliczenia transakcji przewalutowania
po kursie preferencyjnym z winy Klienta, Bank ma prawo
do odszkodowania.
Informacje o wysoko!ci stosowanych przez Bank kursów
walutowych s$ umieszczone na stronie internetowej
www.aliorbank.pl
Kursy og%aszane w Oddzia%ach Banku, w serwisie
Internetowym Banku lub podawane w Bankowo!ci
Telefonicznej maj$ jedynie charakter informacyjny
i podlegaj$ zmianom w ci$gu dnia.
Sposób obliczania kursu walutowego jest okre!lony
w za%$czniku do Regulaminu „Zasady i terminy ustalania
kursów wymiany walut w Alior Banku SA.”
§18.
Blokada
Posiadacz rachunku mo#e z%o#y' w jednostce Banku
pisemn$ dyspozycj" zablokowania okre!lonej kwoty lub
ca%ego Salda Dost"pnego rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego, oszcz"dno!ciowego lub kwoty rachunku
terminowej lokaty oszcz"dno!ciowej na rzecz osoby
trzeciej.
W przypadku zastrze#enia zgody osoby trzeciej,
zwolnienie blokady wymaga zgody osoby, na rzecz której
ustanowiono blokad", z%o#onej w formie pisemnej
bezpo!rednio w Banku lub w formie notarialnej lub
pisemnej z podpisem notarialnie po!wiadczonym lub w przypadku, gdy blokad" ustanowiono na rzecz instytucji
pa&stwowej lub finansowej – w formie pisemnej
przes%anej na adres korespondencyjny Placówki Banku,
w której ustanowiono blokad".
§19.
Zlecenia sta#e i przelewy odroczone
Zlecenia sta%e, czyli cyklicznie powtarzaj$ce si" Polecenie
Przelewu mog$ by' ustanowione tylko dla rachunków
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych
prowadzonych
w
polskich z%otych. Zlecenia sta%e mog$ by' ustanawiane co
najmniej na 1 (jeden) dzie& roboczy przed dat$ pierwszej
realizacji. Minimalna kwota zlecenia sta%ego wynosi
1 (jeden) z%.
W formie zlece& sta%ych nie mog$ by' realizowane
Polecenia
Przelewu
tytu%em
sk%adek
p%atno!ci
ubezpieczeniowych na rzecz Zak%adu Ubezpiecze&
Spo%ecznych oraz zobowi$za& podatkowych, Polecenia
Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego Wys%anego oraz
przelewy na rachunki kredytowe i rachunki Kart
kredytowych prowadzone przez Bank (w tym na rachunki
prowadzone przez T-Mobile Us%ugi Bankowe).
W przypadku braku !rodków na rachunku w dniu realizacji
zlecenia sta%ego, Bank nie ponawia próby realizacji
zlecenia w kolejnych dniach.
Dla ka#dego zlecenia sta%ego Posiadacz definiuje
cz"stotliwo!' dzienn$, tygodniow$ lub miesi"czn$, przy
czym z zastrze#eniem ust. 6. zak%ada si", #e:
1) w przypadku cz"stotliwo!ci tygodniowej, p%atno!'
zawsze realizowana jest w ten sam dzie& tygodnia,
2) w przypadku cz"stotliwo!ci miesi"cznej, p%atno!'
zawsze realizowana jest w ten sam dzie& miesi$ca,
a je!li w danym miesi$cu jest mniejsza liczba dni –
w ostatnim dniu miesi$ca.
W przypadku, gdy dzie& realizacji zlecenia przypada na
dzie& nieb"d$cy w Banku Dniem Roboczym:
1) je#eli
rachunkiem uznawanym
jest
rachunek
prowadzony przez Bank (w tym rachunek prowadzony
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na podstawie umowy z T-Mobile Us%ugi Bankowe) –
zlecenie jest realizowane w tym dniu,
2) je#eli
rachunkiem uznawanym
jest
rachunek
prowadzony przez inny bank– zlecenie jest
realizowane, zgodnie z dyspozycj$ klienta – w dniu
poprzednim lub kolejnym Dniu Roboczym.
Odwo%anie i zmiana zlecenia sta%ego przez Klienta
wymaga z%o#enia stosownej dyspozycji co najmniej na
1 dzie& roboczy przed dat$ obowi$zywania odwo%ania lub
zmiany.
Przelew odroczony to polecenie przelewu wykonywane
w dacie przysz%ej, wskazanej przez Klienta. Klient jest
zobowi$zany do zapewnienia wystarczaj$cych !rodków do
realizacji przelewu odroczonego w dniu poprzedzaj$cym
dat" jego realizacji. W przypadku braku wystarczaj$cych
!rodków do realizacji przelewu w dniu poprzedzaj$cym
dat" jego realizacji – transakcja nie zostanie
zrealizowana.
§20.
Polecenie Zap#aty
Bank realizuje Polecenie Zap%aty w walucie PLN dzia%aj$c
jako Bank Posiadacza rachunku, który jest te# d%u#nikiem
Wierzyciela *D%u#nik).
Warunkiem korzystania przez Wierzyciela z rozlicze&
poprzez Polecenie Zap%aty jest posiadanie przez
Posiadacza rachunku/D%u#nika w Banku rachunku
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
prowadzonego
w
walucie PLN oraz zarejestrowanie Zgody na tym
rachunku.
Je#eli Zgoda zosta%a przes%ana bezpo!rednio do Banku,
Posiadacz rachunku / D%u#nik jest zobowi$zany do
przekazania Zgody równie# Wierzycielowi.
Zgoda Posiadacza rachunku/D%u#nika wyra#ona w formie
pisemnej, mo#e by' przedstawiona Bankowi równie# za
po!rednictwem Wierzyciela.
Posiadacz rachunku / D%u#nik jest zobowi$zany do
zapewnienia !rodków wystarczaj$cych do zaspokojenia
nale#no!ci Wierzyciela, w okre!lonych przez niego
terminach p%atno!ci.
Posiadacz rachunku / D%u#nik mo#e sk%ada' dyspozycje
w zakresie Polecenia Zap%aty dotycz$ce odwo%ania Zgody
i odwo%ania obci$#enia Polecenia Zap%aty w Oddziale
Banku oraz za po!rednictwem Kana%ów Elektronicznych.
Bank mo#e odmówi' realizacji Polecenia Zap%aty
*obci$#enia rachunku Posiadacza rachunku / D%u#nika)
w nast"puj$cych przypadkach:
1) Posiadacz rachunku/D%u#nik nie wyrazi% Zgody na
obci$#anie jego rachunku lub Zgod" t" odwo%a%,
2) Saldo Dost"pne na rachunku nie pozwala na realizacj"
Polecenia Zap%aty,
3) Rachunek Posiadacza rachunku /D%u#nika zosta%
zamkni"ty,
4) D%u#nik
z%o#y%
dyspozycje
odwo%ania
niezrealizowanego Polecenia Zap%aty.
W przypadku odmowy realizacji Polecenia Zap%aty Bank
niezw%ocznie informuje o tym Bank Wierzyciela.
Posiadacz rachunku/D%u#nik ma prawo do odwo%ania
zrealizowanego Polecenia Zap%aty w terminie 56 dni
kalendarzowych od dnia obci$#enia jego rachunku –
w przypadku gdy d%u#nikiem jest osoba fizyczna nie
wykonuj$ca dzia%alno!ci gospodarczej; w terminie 5 dni
roboczych od dnia dokonania obci$#enia rachunku
bankowego – w przypadku pozosta%ych d%u#ników.
Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku/D%u#nika
kwot$ odwo%anego Polecenia Zap%aty z dat$ z%o#enia
odwo%ania Polecenia Zap%aty.
Posiadacz
rachunku/D%u#nik
mo#e
odwo%a'
niezrealizowane Polecenie Zap%aty nie pó+niej ni# do
ko&ca Dnia Roboczego poprzedzaj$cego uzgodniony
dzie& obci$#enia rachunku.
Posiadaczowi rachunku/D%u#nikowi przys%uguje prawo do
odwo%ania Zgody w ka#dym czasie.
Z chwil$ otrzymania odwo%ania Zgody, traci ona moc
i Bank zaprzestaje realizacji Polece& Zap%aty.
D%u#nik odwo%uj$c Zgod" jest zobowi$zany poinformowa'
o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu odwo%ania.
Bank nie ponosi odpowiedzialno!ci za:
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1) kwoty i terminy realizacji Polece& Zap%aty i ich
ewentualn$ niezgodno!' z rachunkami/fakturami
przekazywanymi D%u#nikowi przez Wierzyciela,
2) nieterminow$ realizacj" Polecenia Zap%aty przez Bank
Wierzyciela,
3) nieprzestrzeganie przez Wierzyciela postanowie&
Zgody
oraz
umowy
pomi"dzy
D%u#nikiem
i Wierzycielem.
Ka#da zmiana danych D%u#nika i Wierzyciela zawartych
w Zgodzie wymaga odwo%ania Zgody z nieaktualnymi
danymi i przekazania do Banku nowej Zgody.
Nowa Zgoda mo#e by' dostarczona do Banku zgodnie
z ust. 3 i 4.
Bank
nie
ponosi
odpowiedzialno!ci
za
skutki
niepowiadomienia przez Posiadacza rachunku / D%u#nika
i Wierzyciela o zmianie danych, o których mowa
w ust. 16.

§21.
Polecenie Rozliczenia Walutowego
/Zagranicznego Otrzymane
1.
Bank realizuje Polecenia Rozliczenia Walutowego /
Zagranicznego Otrzymane na rachunki oszcz"dno!cioworozliczeniowe oraz oszcz"dno!ciowe na podstawie
wiarygodnego Polecenia Rozliczenia skierowanego do
Banku, zawieraj$cego co najmniej:
1) nazw" *imi" i nazwisko w przypadku osób fizycznych)
zleceniodawcy,
2) dat" waluty, walut" i kwot" polecenia,
3) informacje o sposobie przekazania do Banku !rodków
(pokrycia) na rzecz beneficjenta,
4) dane o beneficjencie *dok%adn$ nazw"/imi" i nazwisko
oraz adres, numer rachunku – Bank zastrzega sobie
prawo do #$dania tych danych w okre!lonej formie –
standard NRB/IBAN),
5) wskazanie, kto pokrywa prowizje i op%aty Banku.
2.
Bank mo#e odmówi' realizacji Polecenia Przelewu
Walutowego/Zagranicznego Otrzymanego, w którym
zleceniodawc" okre!lono w sposób uniemo#liwiaj$cy jego
identyfikacj".
3.
Data
uznania
rachunku
Posiadacza
w
Banku,
z zastrze#eniem ust. 4, powinna nie by' pó+niejsza ni#
nast"pny Dzie& roboczy po dacie uzyskania potwierdzenia
o wp%ywie !rodków *pokrycia) do Banku, lecz nie
wcze!niejsza ni# data waluty wskazana przez bank
zlecaj$cy p%atno!'.
4.
W odniesieniu do Transakcji p%atniczych obj"tych UUP, data
uznania rachunku Posiadacza w Banku nie powinna by'
pó+niejsza ni# Dzie& roboczy, w którym Bank uzyska%
potwierdzenie o wp%ywie !rodków *pokrycia) do Banku.
5.
Data uznania rachunku Posiadacza rachunku zale#y od
przyj"tego trybu rozlicze& z danym bankiem zlecaj$cym.
6.
Je#eli
!rodki
na realizacj"
Polecenia Rozliczenia
Walutowego/
Zagranicznego
Otrzymanego
zostan$
otrzymane przez Bank po godzinie granicznej 17:20,
rachunek Posiadacza zostaje uznany kwot$ tych !rodków
kolejnego Dnia Roboczego z dat$ waluty poprzedniego Dnia
Roboczego.
7.
Polecenie
Rozliczenia
Walutowego/Zagranicznego
Otrzymane realizowane jest jako uznanie wskazanego
rachunku bankowego Posiadacza rachunku w okre!lonej
formie – standard NRB/IBAN.
8.
Kwot$ Polecenia Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego
Otrzymanego
uznawany
jest
rachunek
wskazany
w tre!ci polecenia. Je#eli w tre!ci polecenia nie podano
numeru rachunku w okre!lonej formie – standard
NRB/IBAN lub podano go w sposób uniemo#liwiaj$cy
identyfikacj", albo podano numer rachunku, którego
warunki
prowadzenia
nie
przewiduj$
mo#liwo!ci
dokonywania wp%at, Bank zwraca takie zlecenie p%atnicze.
9.
Dyspozycje dotycz$ce Polece& Rozliczenia Walutowego /
Zagranicznego Otrzymanych w zakresie:
10. odmowy przyj"cia Polecenia Rozliczenia Walutowego
/Zagranicznego Otrzymanego,
11. wydania dyspozycji zwrotu otrzymanej kwoty,
12. wyra#enia zgody na zwrot polecenia
rozliczenia
w ca%o!ci lub cz"!ci, w przypadku gdy bank zlecaj$cy
odwo%a% polecenie, lecz Klient zosta% ju# uznany lub
zawiadomiony przez Bank o wp%ywie polecenia,

powinny zosta' wyra#one przez Posiadacza rachunku
w formie pisemnej i podlegaj$ analogicznym zasadom jak
Polecenie Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego Wys%ane
w zakresie trybu przyj"cia do realizacji i zastosowania
kursów.
Je#eli Polecenie Rozliczenia Walutowego / Zagranicznego
Otrzymane
zawiera
wady
uniemo#liwiaj$ce
jego
rozliczenie, Bank wyja!nia wyst"puj$ce w$tpliwo!ci
z bankiem zlecaj$cym. Je#eli wyst"puj$ce wady nie
zostan$ usuni"te w ci$gu 14 dni od daty wp%ywu, polecenie
jest zwracane, do banku zlecaj$cego, a kwota zwracana,
z wy%$czeniem Transakcji p%atniczych obj"tych UUP, jest
pomniejszana o ewentualne ró#nice kursowe oraz prowizje
i op%aty Banku.

5.

§22.
Polecenie Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego
Wys#ane
1. Bank realizuje Polecenie Rozliczenia Walutowego /
Zagranicznego Wys%ane z rachunków oszcz"dno!cioworozliczeniowych oraz oszcz"dno!ciowych.
2. Klient zobowi$zany jest poda' nast"puj$ce informacje:
1) nazw" *imi" i nazwisko w przypadku osób fizycznych)
i adres Klienta,
2) nazw" *imi" i nazwisko w przypadku osób fizycznych)
beneficjenta i jego adres,
3) numer
rachunku
bankowego
beneficjenta,
z zastrze#eniem §13 ust. 5,
4) kod BIC albo nazw" i adres banku beneficjenta,
z zastrze#eniem, #e nie obowi$zuje przy przelewie
europejskim
5) walut" i kwot",
6) form" i tryb realizacji,
7) sposób pokrycia prowizji i op%at Banku oraz innych
banków uczestnicz$cych w realizacji polecenia.
Dopuszcza si" nast"puj$ce warianty:
a. prowizje i op%aty Banku oraz innych banków ponosi
zleceniodawca – Klient (opcja OUR),
b. prowizje i op%aty Banku ponosi zleceniodawca –
Klient, prowizje i op%aty innych banków ponosi
Beneficjent (opcja SHA).
c. prowizje i op%aty Banku oraz innych banków ponosi
Beneficjent (opcja BEN), nie dotyczy Transakcji
p%atniczych
obj"tych
UUP.
W przypadku wyboru opcji BEN dla Transakcji
p%atniczej
obj"tej
UUP,
opcja
ta
b"dzie
automatycznie zamieniana na opcj" SHA.
Je#eli Klient nie zaznaczy wyra+nie jednego
z wariantów, przyjmuje si" wariant SHA.
8) wskazanie numeru rachunku do obci$#enia kwot$
p%atno!ci i ewentualnie numeru rachunku do
obci$#enia kwot$ prowizji i op%at Banku i innych
banków; w przypadku zamiany opcji kosztowej z BEN
na SHA jako rachunek prowizyjny ustawiany jest
automatycznie rachunek, z którego realizowany jest
przelew,
9) informacje dotycz$ce tytu%u p%atno!ci do przekazania
Beneficjentowi; informacja zostanie przekazana
Beneficjentowi w j"zyku, w jakim poda j$ Klient. Ze
wzgl"du
na
ograniczenia
systemów
telekomunikacyjnych informacja nie mo#e zawiera'
wi"cej ni# 140 znaków *litery %aci&skie, cyfry, spacje).
Brak
jest
mo#liwo!ci
wprowadzania
znaków
specjalnych.
3.
Przy realizacji Polece& Rozliczenia Walutowego /
Zagranicznego Wys%anych, rachunek banku odbiorcy jest
uznawany wed%ug nast"puj$cych zasad:
1) dla polece& w walutach obcych, w trybie zwyk%ym –
drugi
Dzie&
roboczy
od
daty
wykonania,
z zastrze#eniem p. 2),
2) dla polece& w walucie EUR w trybie zwyk%ym,
realizowanych w ramach Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nast"pny
Dzie& roboczy od daty wykonania,
3) dla polece& w walutach obcych w trybie pilnym –
nast"pny Dzie& roboczy od daty wykonania,
4) dla polece& w trybie ekspres – bie#$cy dzie&.
4.
Przy ustalaniu daty waluty uwzgl"dnia si" dni wolne od
pracy dla waluty zlecenia.

8.

13.

14.
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Dyspozycj" zmiany lub uzupe%nienia instrukcji p%atniczych
Klient powinien z%o#y' pisemnie lub przez Contact Center.
Zmiana powinna by' podpisana przez Klienta i pracownika
Banku przyjmuj$cego zlecenie.
Zlecenie
anulowania
Polecenia
Rozliczenia
Walutowego/Zagranicznego Wys%anego powinno zosta'
z%o#one przez Klienta pisemnie lub przez Contact Center.
Dyspozycj" Klienta, o której mowa w ust. 6, traktuje si"
jako:
1) zlecenie wycofania zlecenia Polecenia Rozliczenia je#eli zlecenie Polecenia Rozliczenia nie zosta%o
jeszcze zrealizowane przez Bank,
2) zlecenie
wyst$pienia
o anulowanie
Polecenia
Rozliczenia - je#eli zlecenie Polecenia Rozliczenia
zosta%o ju# zrealizowane przez Bank.
W przypadku gdy zlecenie Polecenia Rozliczenia
Walutowego/Zagranicznego Wys%anego zosta%o ju#
zrealizowane przez Bank, wyst$pienie do banku
otrzymuj$cego nie jest równoznaczne ze zwrotem kwoty
polecenia na rachunek Klienta. Podstaw$ do zwrotu
!rodków na rachunek Klienta jest wp%yw !rodków do
Banku.
Za wykonanie dyspozycji, o których mowa w ust. 6, Bank
pobiera prowizj" zgodn$ z Taryf$ Op%at i Prowizji, bez
wzgl"du na skuteczno!' wykonania dyspozycji przez inne
banki.
Bank samodzielnie dokonuje wyboru banku lub instytucji
po!rednicz$cych w wykonaniu Polecenia Rozliczenia
Walutowego/Zagranicznego Wys%anego.
Zasady
sk%adania
i
akceptacji
dyspozycji
za
po!rednictwem Kana%ów Elektronicznych opisane s$
w Regulaminie Kana%ów Elektronicznych.
§23.
Op#aty i prowizje
Za
czynno!ci
zwi$zane
z
prowadzeniem
oraz
dysponowaniem rachunkami Bank pobiera op%aty
i prowizje okre!lone w Taryfie Op%at i Prowizji.
Bank zastrzega sobie prawo do obci$#ania rachunków
kwotami nale#nych op%at i prowizji niezale#nie od
wysoko!ci salda rachunku.
Wysoko!ci op%at i prowizji mog$ podlega' zmianom
w
przypadku
wyst$pienia
przynajmniej
jednego
z poni#szych warunków:
1) zmiana wysoko!ci p%acy minimalnej oraz poziomu
wska+ników
publikowanych
przez
GUS:
inflacji, przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi"biorstw;
2) zmiany cen energii, po%$cze& telekomunikacyjnych,
us%ug pocztowych, rozlicze& mi"dzybankowych oraz
stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank
Polski;
3) zmiany cen us%ug i operacji, z których Bank korzysta
przy
wykonywaniu
poszczególnych
czynno!ci
bankowych i niebankowych;
4) zmiany zakresu lub formy !wiadczonych przez Bank
us%ug
*w
tym zmiany lub dodania nowej
funkcjonalno!ci w zakresie obs%ugi danego produktu)
w zakresie, w jakim te zmiany maj$ wp%yw na koszty
ponoszone przez Bank w zwi$zku z wykonywaniem
umowy;
5) zmiany przepisów prawa reguluj$cych produkty lub
us%ugi oferowane przez Bank lub maj$cych wp%yw na
wykonywanie umowy, w zakresie, w jakim te zmiany
maj$ wp%yw na koszty ponoszone przez Bank
w zwi$zku z wykonywaniem umowy;
6) zmiany
przepisów
podatkowych
i/lub
zasad
rachunkowo!ci stosowanych przez Bank, w zakresie
w jakim te zmiany maj$ wp%yw na koszty ponoszone
przez Bank w zwi$zku z wykonywaniem umowy;
7) zmiana lub wydanie nowych orzecze& s$dowych,
orzecze&
organów
administracji,
zalece&
lub
rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji
Nadzoru Finansowego – w zakresie maj$cym wp%yw
na koszty ponoszone przez Bank w zwi$zku
z wykonywaniem umowy.
Zmiany stawek op%at i prowizji nast"puj$ na zasadach
i w wysoko!ci okre!lonych w Taryfie Op%at i Prowizji dla
Klientów Indywidualnych.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zmiany stawek op%at i prowizji b"d$ podawane do
wiadomo!ci Posiadacza rachunku za po!rednictwem
poczty, poprzez Kana%y Elektroniczne lub, w formie
elektronicznej na adres mailowy podany przez
Posiadacza.
Do zmiany Taryfy Prowizji i Op%at stosuje si" odpowiednio
postanowienia §27 ust. 2-5.
Aktualna Taryfa Op%at i Prowizji jest dost"pna w ka#dej
Placówce Banku oraz poprzez Kana%y Elektroniczne.

§24.
Zad#u*enie przeterminowane
Zad%u#enie powsta%e w wyniku przekroczenia dost"pnego
salda rachunku jest traktowane jako zad%u#enie
przeterminowane.
Odsetki od zad%u#enia przeterminowanego s$ naliczane
od dnia wyst$pienia zad%u#enia do dnia poprzedzaj$cego
jego sp%at". Niesp%acone odsetki od zad%u#enia
przeterminowanego nie pomniejszaj$ kwoty salda
ksi"gowego,
ale
pomniejszaj$
saldo
dost"pne
i powi"kszaj$ kwot" zad%u#enia do sp%aty.
W przypadku powstania zad%u#enia przeterminowanego,
Bank obci$#a Posiadacza odsetkami od zad%u#enia
przeterminowanego w wysoko!ci:
1)
w przypadku umów zawartych do 31.12.2015r.,
w których wskazana jest wysoko!' oprocentowania
zad%u#enia
przeterminowanego,
mniejszej
z
warto!ci:
czterokrotno!ci
stopy
kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego albo
maksymalnych odsetek za opó+nienie w rozumieniu
art. 481 § 21 kodeksu cywilnego,
2)
w przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r.,
w których brak jest wskazania wysoko!ci
oprocentowania zad%u#enia przeterminowanego:
a.
do 31 marca 2016 r. - mniejszej z warto!ci:
czterokrotno!ci
stopy kredytu
lombardowego
Narodowego Banku Polskiego albo maksymalnych
odsetek za opó+nienie w rozumieniu art. 481 § 21
kodeksu cywilnego,
b.
od 1 kwietnia 2016 r. - maksymalnych odsetek za
opó+nienie w rozumieniu art. 481 § 21 kodeksu
cywilnego,
3)
w przypadku umów zawartych od 01.01.2016r.:
maksymalnych odsetek za opó+nienie w rozumieniu
art. 481 § 21 kodeksu cywilnego.
Zmiana oprocentowania zad%u#enia przeterminowanego
mo#e nast$pi' w przypadku:
1) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych
przez Narodowy Bank Polski;
2) zmiany
wysoko!ci
odsetek
maksymalnych
okre!lonych w Kodeksie cywilnym;
3) zmiany stopy odsetek umownych.
Posiadacz jest zobowi$zany do niezw%ocznej sp%aty
zad%u#enia przeterminowanego.
Sp%acenie zad%u#enia przeterminowanego nie wy%$cza
mo#liwo!ci wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank.
Zad%u#enie Posiadacza wobec Banku zaspokajane jest
w nast"puj$cej kolejno!ci:
1) odsetki od zad%u#enia,
2) koszty s$dowe, koszty egzekucyjne, koszty upomnie&
oraz nale#ne op%aty i prowizje,
3) kwota niesp%aconego kapita%u.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.
4.

§25.
Pe#nomocnictwa
Posiadacz rachunku maj$cy pe%n$ zdolno!' do czynno!ci
prawnych mo#e ustanowi' pe%nomocnika uprawnionego
do dysponowania rachunkiem.
Do udzielenia lub odwo%ania pe%nomocnictwa do rachunku
wspólnego
wystarczy
dyspozycja
jednego
ze
Wspó%posiadaczy.
Posiadacz rachunku ponosi pe%n$ odpowiedzialno!' za
czynno!ci wykonane przez pe%nomocnika.
Pe%nomocnikiem mo#e by' osoba fizyczna posiadaj$ca
pe%n$ zdolno!' do czynno!ci prawnych, bez wzgl"du na
status dewizowy, z zastrze#eniem ust. 5.
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1.

Warunek okre!lony w ust. 4 nie dotyczy pe%nomocników
do Konta Junior Meritum, w zakresie którego umowa
zosta%a zawarta z Meritum Bank.
Bank uznaje za skuteczne nast"puj$ce formy udzielania
pe%nomocnictw:
1) w formie pisemnej z%o#one w obecno!ci pracownika
Banku,
2) po!wiadczone notarialnie.
Pe%nomocnictwo w zakresie limitów kwotowych z%o#one
w kana%ach elektronicznych zdefiniowane przez klientów
by%ego Meritum Banku maj$ zastosowanie we wszystkich
kana%ach.
Dyspozycja sk%adana przez pe%nomocnika notarialnego
realizowana jest wy%$cznie po jej telefonicznym
potwierdzeniu z mocodawc$.
Odwo%anie pe%nomocnictwa jest dokonywane w formie
pisemnej w Placówce Banku.
Pe%nomocnictwo dla pe%nomocnika mo#e zosta' odwo%ane
przez w%a!ciciela lub wspó%w%a!ciciela rachunku oraz
osobi!cie przez pe%nomocnika, któremu odwo%ywane
pe%nomocnictwo zosta%o udzielone.
Zmiana zakresu pe%nomocnictwa polega na odwo%aniu
dotychczasowego pe%nomocnictwa i z%o#eniu nowego.
Pe%nomocnictwo staje si" skuteczne pod warunkiem
z%o#enia wzoru podpisu przez pe%nomocnika w Placówce
Banku.
Pe%nomocnictwo mo#e by' udzielone:
1) do wszystkich rachunków obecnych i przysz%ych
mocodawcy - pe%nomocnik dzia%a w takim samym
zakresie jak Posiadacz, w tym mo#e dokona'
zamkni"cia rachunku, z zastrze#eniem ust. 12.
Pe%nomocnictwo obowi$zuje do wszystkich rachunków
indywidualnych Posiadacza – obecnych i przysz%ych;
2) do rachunku – w pe%nym zakresie – pe%nomocnik
dzia%a w takim samym zakresie jak Posiadacz, w tym
mo#e dokona' zamkni"cia rachunku, z zastrze#eniem
ust. 12, pe%nomocnictwo obowi$zuje do wskazanego
rachunku;
3) do rachunku – w szczególnym zakresie - pe%nomocnik
ma prawo do czynno!ci okre!lonego rodzaju lub
poszczególnych czynno!ci okre!lonych w tre!ci
pe%nomocnictwa, pe%nomocnictwo obowi$zuje do
wskazanego rachunku.
Do rachunków wspólnych mo#e by' ustanowione
wy%$cznie pe%nomocnictwo do rachunku w pe%nym lub
w szczególnym zakresie.
Pe%nomocnikowi nie przys%uguje prawo do:
1) udzielania dalszych pe%nomocnictw;
2) sk%adania o!wiadcze& w sprawie dyspozycji wk%adem
na wypadek !mierci;
3) wnioskowania o udzielenie, podwy#szenie, obni#enie
limitu odnawialnego w rachunku;
4) wypowiedzenia
umowy
limitu
odnawialnego
w rachunku, chyba #e nast"puje ono w wyniku
wypowiedzenia umowy rachunku przez Pe%nomocnika
- zgodnie z zapisami § 11 ust. 8;
5) zawierania, zmiany i rozwi$zywania umowy o Karty,
chyba #e wypowiedzenie umowy o Kart" nast"puje
w wyniku wypowiedzenia umowy rachunku - zgodnie
z zapisami § 11 ust. 8;
6) zawierania umów rachunków w imieniu mocodawcy
z
wy%$czeniem
umów
Terminowej
Lokaty
Oszcz"dno!ciowej.
Pe%nomocnictwo wygasa wskutek:
1) zamiany rachunku indywidualnego na wspólny;
2) !mierci Posiadacza rachunku lub Pe%nomocnika;
3) up%ywu terminu na jakie zosta%o udzielone;
4) odwo%ania.
Regulacje zawarte w ust. 1 do ust. 16 niniejszego
paragrafu nie maj$ zastosowania do pe%nomocnictw
udzielonych na rzecz Banku jako zabezpieczenie sp%aty
zobowi$za&.
§26.
Dyspozycja wk#adem na wypadek "mierci
Posiadacz rachunku oszcz"dno!ciowego, rachunku
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowego
lub
rachunku
terminowej lokaty oszcz"dno!ciowej mo#e pisemnie zleci'
Bankowi dokonanie – po swojej !mierci – wyp%aty
z
rachunku
wskazanym
przez
siebie
osobom:

ma%#onkowi, wst"pnym, zst"pnym lub rodze&stwu
okre!lonej kwoty pieni"#nej *dyspozycja wk%adem na
wypadek !mierci).
2.
Kwota wyp%aty, o której mowa w ust. 1, bez wzgl"du na
liczb" wydanych dyspozycji, nie mo#e by' wy#sza ni#
dwudziestokrotne przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie
w sektorze przedsi"biorstw bez wyp%at nagród z zysku,
og%aszane
przez
Prezesa
G%ównego
Urz"du
Statystycznego za ostatni miesi$c przed !mierci$
Posiadacza rachunku.
3.
Dyspozycja wk%adem na wypadek !mierci mo#e by'
z%o#ona wy%$cznie na formularzu Banku.
4.
Dyspozycja wk%adem na wypadek !mierci mo#e zosta'
przez Posiadacza w dowolnym czasie zmieniona lub
odwo%ana.
5.
Po !mierci Posiadacza rachunku, zgodnie z ustaw$ Prawo
bankowe, Bank zobowi$zany jest dokona' wyp%at
z rachunku z tytu%u:
1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza – nie dotyczy
rachunków wspólnych,
2) dyspozycji wk%adem na wypadek !mierci – nie dotyczy
rachunków wspólnych,
3) dziedziczenia,
4) wp%at na rachunek dokonanych przez organ
wyp%acaj$cy !wiadczenie z ubezpieczenia lub
zabezpieczenia spo%ecznego albo uposa#enie w stanie
spoczynku, które nie przys%ugiwa%y za okres po
!mierci Posiadacza rachunku, wskazanych we wniosku
organu wyp%acaj$cego to !wiadczenie lub uposa#enie,
skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów
rachunków, na które dokonano wp%at – nie dotyczy
wp%at na rachunek wspólny.
6. -rodki wp%ywaj$ce na rachunek po !mierci w%a!ciciela
rachunku, mog$ zosta' zwrócone na pro!b" nadawcy
przelewu, o ile Bank powe+mie wiarygodn$ informacje
o !mierci w%a!ciciela rachunku.

4.

5.

1.

2.
§27.
Zmiany Regulaminu
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany
niniejszego Regulaminu, w przypadku wyst$pienia
przynajmniej jednej z poni#szych przyczyn:
1) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez
Bank produktów i us%ug; w tym wycofanie produktu
lub us%ugi do którego/której maj$ zastosowanie
postanowienia Regulaminu,
2) wprowadzenie przez Bank nowych produktów lub
us%ug, do których b"d$ mia%y zastosowanie
postanowienia Regulaminu;
3) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych
do obs%ugi oferowanych przez Bank produktów i us%ug,
do których maj$ zastosowanie postanowienia
Regulaminu;
4) zmiana przepisów prawa:
a) reguluj$cych produkty lub us%ugi oferowane przez
Bank;
do
których
zastosowanie
maj$
postanowienia Regulaminu,
b) maj$cych wp%yw na wykonywanie umowy lub
Regulaminu;
5) zmiana
przepisów
podatkowych
i/lub
zasad
rachunkowo!ci stosowanych przez Bank;
6) zmiana lub wydanie nowych orzecze& s$dowych,
orzecze&
organów
administracji,
zalece&
lub
rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji
Nadzoru Finansowego – w zakresie zwi$zanym
z wykonywaniem umowy lub Regulaminu;
7) zmiana wysoko!ci p%acy minimalnej oraz poziomu
wska+ników
publikowanych
przez
GUS:
inflacji, przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia w
sektorze przedsi"biorstw, w zakresie w jakim te
zmiany maj$ wp%yw na limity kwotowe okre!lone
w Regulaminie.
2.
W przypadku zmiany zapisów niniejszego Regulaminu
w trakcie obowi$zywania Umowy, Bank dor"czy
Posiadaczowi zmieniony Regulamin za po!rednictwem
poczty, poprzez Kana%y Elektroniczne lub w formie
elektronicznej na adres mailowy podany przez
Posiadacza.
3.
Bank informuje Posiadacza rachunku o proponowanych
zmianach postanowie& Regulaminu nie pó+niej ni#
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2 miesi$ce przed proponowan$ dat$ ich wej!cia w #ycie,
z zastrze#eniem ust. 6. Brak zg%oszenia sprzeciwu
Posiadacza
wobec
proponowanych
zmian
jest
równoznaczny z wyra#eniem na nie zgody. Posiadacz ma
prawo, przed dat$ proponowanego wej!cia w #ycie zmian,
wypowiedzie' umow" Rachunku p%atniczego ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia op%at zwi$zanych
z wypowiedzeniem Umowy lub op%at wynikaj$cych
z proponowanych zmian.
W przypadku gdy Posiadacz zg%osi sprzeciw zgodnie
z ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Rachunku
p%atniczego, Umowa wygasa z dniem poprzedzaj$cym
dzie& wej!cia w #ycie proponowanych zmian, bez
ponoszenia op%at zwi$zanych ze zg%oszonym sprzeciwem
lub op%at wynikaj$cych z proponowanych zmian.
W przypadku zmiany Regulaminu z powodu rozszerzenia
zakresu czynno!ci, które b"d$ mo#liwe do wykonania
przez Posiadacza, Bank informuje Posiadacza o zmianie
Regulaminu w sposób ogólnodost"pny w Placówce Banku,
na stronach internetowych Banku lub poprzez Kana%y
Elektroniczne, a w przypadku braku mo#liwo!ci
wykorzystania
Kana%ów
Elektronicznych
–
za
po!rednictwem poczty lub na adres mailowy wskazany
przez Posiadacza. Zmieniony Regulamin obowi$zuje od
momentu wprowadzenia.
§28.
Reklamacje
Bank rozpatruje reklamacje niezw%ocznie, nie pó+niej ni#
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten
mo#e zosta' przed%u#ony, nie wi"cej jednak ni# do 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach
opó+nienia, okoliczno!ciach wymagaj$cych ustalenia oraz
przewidywanym
terminie
rozpatrzenia
reklamacji
i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
Klient
jest
zobowi$zany
do
przechowywania
potwierdzenia operacji do momentu rozliczenia operacji,
w celu udokumentowania ewentualnych niezgodno!ci.
Klient zobowi$zany jest dostarczy' Bankowi wszelkie
informacje
oraz
dokumentacj"
dot.
reklamacji
i wspó%pracowa' z Bankiem do czasu zako&czenia
rozpatrywania reklamacji.
Je#eli rachunek Klienta zosta% warunkowo uznany kwot$
b"d$c$ przedmiotem reklamacji, to w przypadku
negatywnego rozpatrzenia reklamacji Bank wycofuje
warunkowe
uznanie
*obci$#a
rachunek
Klienta
reklamowan$ kwot$).
W
przypadku
warunkowego
uznania
rachunku
reklamowan$ kwot$ rachunek nie mo#e zosta' zamkni"ty
do momentu rozpatrzenia reklamacji lub wycofania
warunkowego uznania, tj. ponownego obci$#enia Klienta
reklamowan$ kwot$.
Bank zastrzega sobie prawo do obci$#ania rachunków
kwotami wycofanych uzna& warunkowych niezale#nie od
wysoko!ci salda rachunku.
Reklamacja mo#e by' zg%oszona:
1) bezpo!rednio w Placówce Banku,
2) telefonicznie w Contact Center,
3) poprzez System Bankowo!ci Internetowej *dla Klienta
zalogowanego),
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku.
Odpowied+ na reklamacj" mo#e zosta' udzielona
w formie ustalonej z klientem:
1) listownie,
2) poprzez System Bankowo!ci Internetowej *dla Klienta
zalogowanego),
3) poprzez SMS,
tak#e w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
1) telefonicznie,
2) w placówce Banku.
Roszczenia Posiadacza z tytu%u nieautoryzowanych,
niewykonanych lub nienale#ycie wykonanych Transakcji
p%atniczych wygasaj$ w terminie 13 miesi"cy od dnia
obci$#enia Rachunku p%atniczego albo od dnia, w którym
transakcja mia%a by' wykonana.
Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji
uprawniony jest do zwrócenia si" w sprawie sporu
dotycz$cego relacji z Bankiem:

1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozas$dowego
post"powania w celu rozwi$zania sporu, o ile warto!'
przedmiotu sporu nie jest wy#sza ni# 8.000,00 PLN
*szczegó%owe
informacje,
w
tym
Regulamin
Bankowego Arbitra#u Konsumenckiego, dost"pne na
stronie internetowej www.zbp.pl);
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub
pozas$dowego post"powania w celu rozwi$zywania
sporu *szczegó%owe informacje dost"pne na stronie
internetowej www.rf.gov.pl).

1.

§29.
Sposoby komunikacji
Informacje wymagane w zwi$zku z wykonaniem
Transakcji p%atniczych s$ przekazywane Posiadaczowi
rachunku:
1) w
przypadku
z%o#enia
zlecenia
p%atniczego
w Placówce Banku – przez pracownika tej Placówki
2) w przypadku z%o#enia zlecenia p%atniczego za
po!rednictwem Kana%ów Elektronicznych, o ile
Posiadacz ma zawart$ Umow" ramow$ – w sposób
okre!lony w Regulaminie Kana%ów Elektronicznych.

4.

1.

2.
§29. a
Odpowiedzialno"% za wykonanie Transakcji
p#atniczych
1.

Zlecenie p%atnicze uznaje si" za prawid%owo wykonane
w przypadku wskazania w tre!ci Zlecenia p%atniczego
numeru rachunku bankowego odbiorcy - je#eli zosta%o
wykonane zgodnie z tym numerem rachunku, bez
wzgl"du na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne
informacje dodatkowe. Je#eli numer rachunku podany
przez Posiadacza jest nieprawid%owy, Bank nie ponosi
odpowiedzialno!ci za niewykonanie lub nienale#yte
wykonanie transakcji p%atniczej.

§29. b
W przypadku gdy Zlecenie p%atnicze jest inicjowane przez
Posiadacza rachunku, Bank ponosi wobec Posiadacza
rachunku
odpowiedzialno!'
za
niewykonanie
lub
nienale#yte
wykonanie
Transakcji
p%atniczej,
z zastrze#eniem:
1) §28 ust. 9,
2) §29a,
3) wyst$pienia si%y wy#szej, lub
4) je!li niewykonanie lub nienale#yte wykonanie wynika
z innych przepisów szczególnych,
chyba #e Bank udowodni, #e rachunek Banku odbiorcy
zosta% uznany zgodnie z terminem wskazanym
w §13 ust. 17.
2.
Je#eli Bank ponosi odpowiedzialno!' zgodnie z ust. 1,
niezw%ocznie przywraca na obci$#onym Rachunku
p%atniczym saldo, jakie istnia%oby, gdyby nie mia%o
miejsce niewykonanie lub nienale#yte wykonanie
Transakcji p%atniczej.
3.
Je#eli rachunek banku odbiorcy zosta% uznany zgodnie
z terminem wskazanym w §13 ust. 17, bank odbiorcy
ponosi odpowiedzialno!' wobec odbiorcy za niewykonanie
lub nienale#yte wykonanie transakcji p%atniczej.

1.

1.

2.

3.

§29. c
W przypadku gdy Zlecenie p%atnicze jest inicjowane przez
odbiorc" zlecenia lub za jego po!rednictwem, jego bank
ponosi wobec tego odbiorcy odpowiedzialno!' za
prawid%owe przekazanie Zlecenia p%atniczego Bankowi
Posiadacza, z zastrze#eniem:
1) §28 ust 9,
2) §29a,
3) wyst$pienia si%y wy#szej lub
4) je!li niewykonanie lub nienale#yte wykonanie wynika
z innych przepisów szczególnych.
Je#eli bank odbiorcy ponosi odpowiedzialno!' zgodnie
z ust. 1, niezw%ocznie przekazuje ponownie Zlecenie
p%atnicze Bankowi Posiadacza.
Z zastrze#eniem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 1-4
bank odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialno!' za
niewykonanie lub nienale#yte wykonanie Transakcji
p%atniczej
w
przypadku
naruszenia
obowi$zku
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1.

udost"pnienia !rodków odbiorcy tego samego dnia
roboczego.
W przypadku niewykonanej lub nienale#ycie wykonanej
Transakcji p%atniczej, za któr$ bank odbiorcy nie ponosi
odpowiedzialno!ci zgodnie z ust. 1 i 3, odpowiedzialno!'
wobec Posiadacza ponosi Bank; w takim przypadku Bank
niezw%ocznie przywraca na obci$#onym Rachunku
p%atniczym saldo, jakie istnia%oby, gdyby nie mia%o
miejsce niewykonanie lub nienale#yte wykonanie
Transakcji p%atniczej.

§29. d
W przypadku niewykonanej lub nienale#ycie wykonanej
Transakcji p%atniczej:
1) zainicjowanej przez Posiadacza – Bank podejmuje
niezw%ocznie dzia%ania w celu prze!ledzenia Transakcji
p%atniczej i powiadamia Posiadacza o ich wyniku;
2) zainicjowanej
przez
odbiorc"
lub
za
jego
po!rednictwem – bank odbiorcy podejmuje na
wniosek odbiorcy niezw%oczne starania w celu
prze!ledzenia Transakcji p%atniczej i powiadamia
odbiorc" o ich wyniku.
Odpowiedzialno!' Banku okre!lona w §29b i 29c obejmuje
tak#e op%aty oraz odsetki, którymi zosta% obci$#ony
Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nienale#ytego
wykonania Transakcji p%atniczej.
§29. e
Z zastrze#eniem §28 ust 9, w przypadku wyst$pienia
nieautoryzowanej Transakcji p%atniczej Bank niezw%ocznie
przywraca na obci$#onym Rachunku p%atniczym saldo,
jakie istnia%oby, gdyby nie mia%o miejsce niewykonanie
lub nienale#yte wykonanie Transakcji p%atniczej.
§30.
Zasady zawarcia umowy rachunku w trybie
„Potwierdzenie umowy przelewem”

1.

2.

3.

5.

Bank udost"pnia dla wybranych produktów wnioski
w formie formularza elektronicznego (iWnioski), które
dost"pne s$ na stronie internetowej Banku oraz na
wybranych stronach firm wspó%pracuj$cych z Bankiem.
Klient sk%ada o!wiadczenie woli dotycz$ce zawarcia
Umowy poprzez przes%anie za po!rednictwem strony www
lub Bankowo!ci Mobilnej prawid%owo wype%nionego,
kompletnego Wniosku oraz – zgodnie z informacj$
wskazan$ przez Bank w ostatnim kroku sk%adania
iWniosku:
1) dokonanie
jednego,
krajowego
przelewu
aktywacyjnego (zrealizowanego w systemie Elixir lub
jako przelew w ramach Banku) na wskazany rachunek
zgodnie z danymi wskazanymi w potwierdzeniu
z%o#enia wniosku, lub
2) dokonanie p%atno!ci PaybyLink w wysoko!ci 1 z%
W przypadku, gdy o!wiadczenie woli sk%adane jest
zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 1, po otrzymaniu
prawid%owo wype%nionego iWniosku, Bank przesy%a za
po!rednictwem e-mail Potwierdzenie z%o#enia wniosku,
w którym podaje:
1) numer rachunku, na który Klient powinien dokona'
przelewu,
2) kwot" przelewu wymagan$ do zawarcia Umowy,
3) dane oraz fraz", których podanie wymagane jest
w tytule przelewu,
4) liczb" dni, w ci$gu których powinno nast$pi' zasilenie
rachunku.
Dane podane w iWniosku *imi", nazwisko, adres oraz
numer rachunku, z którego zostanie zrealizowany przelew
aktywacyjny) musz$ by' zgodne z danymi posiadacza
rachunku, z którego nast$pi%o zasilenie Rachunku, a tytu%
przelewu (w przypadku, gdy o!wiadczenie woli sk%adane
jest zgodnie z zapisami ust. 2 pkt. 1) musi by' zgodny
z informacj$ zawart$ w Potwierdzeniu z%o#enia wniosku.
Dodatkowo w przypadku wniosków o lokat" terminow$
oszcz"dno!ciow$, kwota przelewu musi by' zgodna
z kwot$ wskazan$ w potwierdzeniu z%o#enia wniosku.
W przypadku niespe%nienia warunków okre!lonych
w ust. 2-4, Bank zwraca kwot" przelewu na rachunek,

6.

7.

8.
9.

10.

11.

z którego zosta%o dokonane zasilenie Rachunku. W takiej
sytuacji nie dochodzi do zawarcia Umowy.
Zawarcie Umowy nast"puje nie pó+niej ni# w kolejnym
dniu roboczym po wp%ywie !rodków do Banku. Po
dokonaniu prawid%owej weryfikacji z%o#onego wniosku
oraz danych przelewu, Bank przesy%a Potwierdzenie
zawarcia umowy wraz z Umow$ w formie elektronicznej
na adres e-mail wskazany w iWniosku oraz – w przypadku
rachunków oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych lub lokaty
terminowej – dokonuje zwrotnego przelewu na rachunek,
z którego dokonano przelewu aktywacyjnego w kwocie:
1) 1 grosz, w przypadku gdy o!wiadczenie woli sk%adane
jest zgodnie z zapisami ust. 2 lit. 1)
2) 1 z%oty, w przypadku gdy o!wiadczenie woli sk%adane
jest zgodnie z zapisami ust. 2 lit. 2),
w tytule podaj$c Identyfikator Klienta.
Z iWniosku o ROR nie mog$ korzysta' Klienci posiadaj$cy
aktywny
rachunek
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowy
w z%otych prowadzony przez Bank *z wy%$czeniem
rachunków
prowadzonych
na
podstawie
umowy
z T-Mobile Us%ugi Bankowe). W przypadku, gdy
w momencie weryfikacji przez Bank z%o#onego iWniosku
oraz danych przelewu, Klient posiada ROR, niezale#nie od
wyniku weryfikacji, ROR nie jest zak%adany.
Za dzie& zawarcia Umowy przyjmuje si" dzie& przes%ania
przez Bank Potwierdzenia zawarcia umowy.
Bank nie ponosi odpowiedzialno!ci za ewentualne
opó+nienia
w
transferze
!rodków
z
rachunku
Potencjalnego Klienta do Banku oraz w transferze !rodków
z Banku na rachunek.
Lokata
terminowa
oszcz"dno!ciowa
standardowa
otwierana jest z oprocentowaniem wskazanym w Tabeli
Oprocentowania obowi$zuj$cej w dniu zawarcia umowy.
W przypadku rachunków terminowych nieodnawialnych,
po zako&czeniu okresu umownego, Bank dokonuje
przelewu !rodków na rachunek, z którego dokonano
pierwszego przelewu aktywacyjnego. W przypadku, gdy
rachunek
ten
zosta%
zamkni"ty,
!rodki
zostaj$
przeksi"gowane na rachunek nieoprocentowany do czasu
wydania przez Klienta innej Dyspozycji.

§31.
Ryzyka wyst!puj$ce w produktach
Bank informuje, #e z zawarciem Umowy mo#e si" wi$za':
1. Ryzyko zmiany wysoko"ci op#at i prowizji, tj. ryzyko
zmiany kosztu korzystania z us%ug Banku po zawarciu
umowy.
2. Ryzyko
zmiany
wysoko"ci
oprocentowania
polegaj$ce na obni#eniu oprocentowania !rodków
pieni"#nych zgromadzonych na rachunku, a tym samym
mniejsz$ wysoko!ci$ odsetek od !rodków pieni"#nych.
3. Ryzyko przekroczenia dost!pnych "rodków na
Rachunku np. w przypadku dokonywania kart$ transakcji
zbli#eniowych.
4. Ryzyko walutowe dla Transakcji wykonanych w walucie
innej ni# ta, w której prowadzony jest Rachunek dla
obs%ugi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

§32.
Postanowienia ko&cowe
Bank
zapewnia
ochron"
danych
Posiadacza,
Wspó%posiadacza rachunku i osób uprawnionych do
dysponowania
rachunkiem,
uzyskanych
od
nich
i przechowywanych w bazie danych Klientów Banku –
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo Bankowe.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Bank.
Klientowi przys%uguje prawo dost"pu do tre!ci jego
danych, ich poprawiania oraz #$dania ich usuni"cia na
warunkach okre!lonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
Sprzeciw
na
przetwarzanie
danych
do
celów
marketingowych Klient mo#e z%o#y':
1) na infolinii Banku,
2) w dowolnym oddziale,
3) w formie korespondencji pisemnej.
Posiadacz, Wspó%posiadacz i osoby uprawnione do
dysponowania rachunkiem s$ zobowi$zani do:
11.
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1) podania adresu korespondencyjnego, na który Bank
b"dzie
przesy%a%
korespondencj"
zwi$zan$
z zawartymi Umowami,
2) powiadomienia Banku o ka#dej zmianie danych
osobowych, podanych w zwi$zku z zawart$ Umow$
oraz
3) powiadomienia
Banku
o
utracie
dokumentu
to#samo!ci w celu jego zastrze#enia.
Bank zastrzega sobie prawo odmowy ustanowienia
adresu korespondencyjnego na adres Placówki Banku lub
adres poza granicami Polski.
Bank wysy%a na adres Posiadacza znajduj$cy si"
w dokumentacji Banku, okre!lony w Umowie lub
zawiadomieniu o zmianie adresu:
1) zawiadomienie o braku zadeklarowanych wp%ywów na
rachunek oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowy w zwi$zku
z przyznanym limitem odnawialnym w rachunku,
stanowi$cy podstaw" do wypowiedzenia Umowy limitu
odnawialnego w rachunku – listem poleconym,
2) zawiadomienie
o
istnieniu
zad%u#enia
przeterminowanego
stanowi$cego
podstaw"
wypowiedzenia Umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego
lub
Umowy
rachunku
oszcz"dno!ciowego – listem poleconym,
3) Wypowiedzenie Umowy rachunku oszcz"dno!cioworozliczeniowego
lub
Umowy
rachunku
oszcz"dno!ciowego lub Umowy limitu odnawialnego
w rachunku – listem poleconym lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Zawiadomienie lub o!wiadczenie Banku, o którym mowa
w ust.6, uznaje si" za z%o#one Posiadaczowi rachunku
w chwili gdy dosz%o do niego w taki sposób, #e móg%
zapozna' si" z jego tre!ci$, za skuteczne dor"czenie mo#e
by' uznana odmowa przyj"cia pisma przez Posiadacza
rachunku, dwukrotna adnotacja poczty 7nie podj"to w
terminie7 *awizo) oraz dor"czenie pisma doros%emu
domownikowi.
Bank wysy%a listami zwyk%ymi pisma inne ni# wymienione
w ust. 6.
Zestawienie operacji wykonanych na rachunkach
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych
i
rachunkach
oszcz"dno!ciowych Bank udost"pnia Posiadaczom przez
Bankowo!' Internetow$. Na #yczenie Posiadacza
rachunku Bank raz w miesi$cu przesy%a na wskazany
krajowy adres korespondencyjny albo adres poczty
elektronicznej Posiadacza, wyci$g operacji wykonanych
na rachunku. W przypadku rachunków wspólnych wyci$gi
kierowane s$ na adres korespondencyjny albo adres
poczty elektronicznej Posiadacza wymienionego na
pierwszym
miejscu
w
umowie
rachunku.
Z zastrze#eniem, #e wysy%ka na adres poczty
elektronicznej dost"pna jest wy%$czenie do rachunków
oszcz"dno!ciowo-rozliczeniowych
i/lub
rachunków
oszcz"dno!ciowych których umowa zosta%a zawarta
z Meritum Bank.
Zgodnie z ustaw$ Prawo bankowe:
1) !rodki pieni"#ne znajduj$ce si" na rachunkach
oszcz"dno!ciowych, rachunkach oszcz"dno!cioworozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych
lokat oszcz"dno!ciowych jednej osoby (w tym na
rachunkach prowadzonych w ramach T-Mobile Us%ugi
Bankowe) niezale#nie od liczby zawartych umów, s$
wolne od zaj"cia na podstawie s$dowego lub
administracyjnego
tytu%u
wykonawczego
do
wysoko!ci trzykrotnego przeci"tnego miesi"cznego
wynagrodzenia w sektorze przedsi"biorstw, bez
wyp%at nagród z zysku, og%aszanego przez Prezesa
G%ównego
Urz"du
Statystycznego
za
okres
bezpo!rednio poprzedzaj$cy dzie& wystawienia tytu%u
wykonawczego;
2) !rodki
pieni"#ne
zgromadzone
na
rachunku
oszcz"dno!ciowym,
rachunku
oszcz"dno!cioworozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty
oszcz"dno!ciowej (w tym na rachunku prowadzonym
w ramach T-Mobile Us%ugi Bankowe) prowadzonym
dla kilku osób fizycznych s$ wolne od zaj"cia do
okre!lonej w pkt. 1. wysoko!ci niezale#nie od liczby
Wspó%posiadaczy takiego rachunku.
-rodki pieni"#ne zgromadzone na rachunkach bankowych
prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

prowadzonych w ramach T-Mobile Us%ugi Bankowe, Alior
Bank Kantor Walutowy, HAIZ) s$ obj"te systemem
gwarantowania depozytów na zasadach okre!lonych
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji , przy
czym dla jednego Posiadacza ochrona gwarancyjna jest
ograniczona do !rodków w wysoko!ci równowarto!ci
w z%otych 100 000 euro .
Nadzór nad dzia%alno!ci$ Banku sprawuje Komisja
Nadzoru Finansowego.
Posiadacz mo#e wnie!' do KNF skarg" na dzia%anie Banku
naruszaj$ce przepisy prawa w zakresie Rachunków
p%atniczych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie maj$ przepisy powszechnie obowi$zuj$ce.
Prawem w%a!ciwym pa&stwa, które stanowi podstaw"
stosunków Banku z Klientem przed zawarciem umowy
na odleg%o!', oraz prawem w%a!ciwym do zawarcia
i wykonania umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
S$dem w%a!ciwym dla rozstrzygania sporów zwi$zanych
z wykonywaniem umowy jest s$d pierwszej instancji,
w którego okr"gu Klient ma miejsce zamieszkania.
J"zykiem stosowanym w relacjach z Klientem jest j"zyk
polski.
Istnieje mo#liwo!' pozas$dowego rozstrzygania sporów
wynikaj$cych z umowy przed Arbitrem Bankowym
dzia%aj$cym przy Zwi$zku Banków Polskich w zakresie
roszcze& pieni"#nych z tytu%u niewykonania lub
nienale#ytego
wykonania
przez
Bank
czynno!ci
bankowych lub innych czynno!ci na rzecz konsumenta
je!li warto!' przedmiotu sporu nie jest wy#sza ni# kwota
8.000 *osiem tysi"cy) z%otych na warunkach okre!lonych
w Regulaminie Bankowego Arbitra#u Konsumenckiego
stanowi$cego za%$cznik do Uchwa%y nr 15 XVII Walnego
Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Spis za#$czników do Regulaminu:
Za%$cznik nr 1: Zasady i terminy ustalania kursów wymiany
walut w Alior Banku SA
Za%$cznik nr 2: Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji
Za%$cznik nr 3: Arkusz informacyjny Deponenta
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Za !cznik Nr"1"do"Regulaminu"rachunków"oszcz#dno$ciowo-rozliczeniowych,"oszcz#dno$ciowych"i"terminowych"lokat"oszcz#dno$ciowych i
Za !cznik Nr 2 do Regulaminu kart p atniczych Alior Bank S.A.
Obowi!zuje: w"przypadku"umów"zawartych"od"1"stycznia"2014"– od dnia zawarcia umowy;
w"przypadku"umów"zawartych"do 31 grudnia 2013 – od dnia 1 marca 2014

Zasady i terminy ustalania kursów wymiany walut w Alior
Banku S.A.

1. Spread walutowy – procentowa ró!nica mi"dzy kursem sprzeda!y waluty obcej a kursem skupu waluty obcej w Alior Banku
S.A, wyliczany wed#ug wzoru:
Spread = (kurs sprzeda!y waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzeda!y waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
2. Mi"dzybankowy spread walutowy – ró!nica mi"dzy kursem sprzeda!y a kursem kupna waluty obcej, po których bank
móg#by zawrze$ transakcje z zainteresowan% i dobrze poinformowan% stron% na aktywnym mi"dzybankowym hurtowym
rynku wymiany walut.
3. Mar!a banku – mar!a dodawana do kursu sprzeda!y waluty na mi"dzybankowym hurtowym rynku wymiany walut oraz
odejmowana od kursu kupna waluty na mi"dzybankowym hurtowym rynku wymiany walut, jednak nie wi"ksza ni! 9% - w
przypadku transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami p#atniczymi dla klientów indywidualnych z uwzgl"dnieniem
postanowie& Regulaminu kart p#atniczych Alior Bank SA i 6% - w przypadku pozosta#ych transakcji.
4. W Alior Banku S.A. obowi%zuj% dzienne i nocne kursy tabelowe.
5. Dzienne kursy walut ustalane s% o godz. 9.00 i obowi%zuj% w godz. 9.00 - 17.00 ka!dego dnia roboczego.
6. O godz. 17.00 ustalane s% nocne kursy walut. Nocne kursy walut obowi%zuj% tak!e w dni ustawowo wolne od pracy.
7. Alior Bank S.A. mo!e zmieni$ obowi%zuj%ce kursy walut w przypadku, gdy w ci%gu dnia nast%pi zmiana kursu lub spreadu
na mi"dzybankowym hurtowym rynku wymiany walut o 0,1 punktu procentowego, od chwili publikacji wcze'niejszej tabeli
kursów. Ustalony w ten sposób kurs b"dzie obwi%zywa# od chwili jego publikacji.
8. Aktualne kursy tabelowe bank publikuje m.in. na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl
9. Tabelowy kurs sprzeda!y waluty ustalany jest jako: 'rednia mi"dzy kursem kupna i sprzeda!y waluty na aktywnym
mi"dzybankowym hurtowym rynku wymiany walut powi"kszona o po#ow" mi"dzybankowego spreadu walutowego i mar!"
banku.
10. Tabelowy kurs kupna waluty ustalany jest jako: 'rednia mi"dzy kursem kupna i sprzeda!y waluty na aktywnym
mi"dzybankowym hurtowym rynku wymiany walut pomniejszona o po#ow" mi"dzybankowego spreadu walutowego i mar!"
banku.
11. Mar!a kupna i sprzeda!y danej waluty ustalana jest w oparciu o bie!%c% sytuacj" na rynku walutowym, to jest w oparciu o
poziom i zmienno'$ kursów walut na rynku mi"dzybankowym, p#ynno'$ poszczególnych walut, koszty finansowe
pozyskania walut przez bank i konkurencyjno'$ kursów walut oferowanych klientom.
12. Zasady i terminy ustalania kursów walut mog% ulec zmianie w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku
walutowym, warunków prowadzenia dzia#alno'ci przez bank, zmiany powszechnie obowi%zuj%cych przepisów prawa
dotycz%cych ustalania kursów i spreadów walutowych przez banki lub te! w wyniku decyzji lub zalece& wydanych bankowi
przez organy nadzoru lub organy powo#ane do ochrony praw konsumentów.
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Za !cznik Nr 3 do Regulaminu kart p atniczych Alior Bank S.A.;"Za !cznik"nr"2 do"Regulaminu"rachunków"oszcz#dno$cioworozliczeniowych, oszcz#dno$ciowych"i"terminowych"lokat"oszcz#dno$ciowych

Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji
Obowi!zuje"od"27"marca"2017"r."W"przypadku"przesuni#cia"terminu"fuzji"operacyjnej"z"27"marca"2017"roku"na"inny,
nie"pó%niejszy"ni&"4"maja"2017"roku,"Bank"poinformuje"Klientów"o"dacie"obowi!zywania"w"odr#bnej"komunikacji.

Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji1
Rodzaj dyspozycji

Sposób z!o"enia dyspozycji
Placówka Banku

Bankowo#$
Telefoniczna

Bankowo#$
Internetowa /
Mobilna

15:20

15:20

15:20

15:30

15:30

15:30

23:55

23:55

23:55

23:55

23:55

23:55

23:55

23:55

-

23:55

23:55

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem:
- w kwotach nieprzekraczaj!cych 1 mln z"otych, i
- niezadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET

Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem:
- w kwotach przekraczaj!cych 1 mln z"otych, albo
- zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET

Przelew Krajowy - ZUS
Przelew Krajowy - Organ Podatkowy
Przelew na rachunek w Banku
Przelew natychmiastowy realizowany w ramach
Express Elixir5
Przelew natychmiastowy realizowany we
wspó"pracy z Blue Media5
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wys"any – tryb
zwyk"y (z wy"!czeniem przelewów w EUR w ramach UE)
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wys"any – tryb
pilny w EUR, USD, GBP, PLN
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wys"any – tryb
pilny w pozosta"ych walutach2
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wys"any – tryb
ekspres
Przelew Express Elixir otrzymany
Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy
Otrzymany spe"niaj!cy warunki Ustawy o Us"ugach
P"atniczych4
Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy
Otrzymany niespe"niaj!cy warunków Ustawy o
Us"ugach P"atniczych
Do"adowanie telefonu pre-paid

1

godziny pracy
placówki
godziny pracy
placówki
godziny pracy
placówki
godziny pracy
placówki

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00
13:00
14:00

23:55
17:20

15:00
Zgodnie z zapisami Regulaminu us"ugi do"adowania telefonów
pre-paid

Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji przez Bank do realizacji w tym samym Dniu Roboczym. Dyspozycje z"o#one po godzinie granicznej
b$d! rozliczone tak, jak dyspozycje przyj$te przez Bank w nast$pnym dniu roboczym.
2
Polecenie Wyp"aty Wys"ane w BGN, nie s! realizowane w trybie pilnym.
3
Dotyczy polecenia Wyp"aty Wysy"anego w EUR, PLN realizowanego w trybie ekspresowym. Polecenie Wyp"aty Wys"ane w CHF realizowane w
trybie ekspresowym przyjmowane s! do godziny 8:50. Polecenie Wyp"aty Wys"ane w USD, GBP realizowane w trybie ekspresowym
przyjmowane s! do godziny 13:30. Polecenie Wyp"aty Wys"ane w walutach CZK, DKK, SEK, NOK, RUB, CAD, AUD, JPY, HUF oraz TRY, ZAR,
MXN, BGN, LTL, RON nie b$d! realizowane w trybie ekspresowym.
4
Przelew w walutach EUR, CZK, DKK, SEK, HUF, GBP, PLN, NOK, CHF, RON, BGN, LTL realizowany do jednego z krajów wymienionych
w UUP.
5
Mo#liwo%& realizacji przelewu uzale#niona jest od dost$pno%ci systemu banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu i jest
weryfikowana ka#dorazowo przy próbie realizacji przelewu. Klient otrzymuje informacj$ o mo#liwo%ci realizacji operacji lub jej braku.

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW (ALIOR BANK SA)
Depozyty w Alior Banku Spó!ka
Akcyjna s !gwarantowane!przez:
Zakres ochrony:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)
równowarto"#!w z!otych 100 000 euro w odniesieniu do
ka$dego!deponenta!w!jednym!podmiocie!obj%tym!systemem!
gwarantowania.2)
Alior Bank Spó!ka Akcyjna
korzysta!z!nast%puj cych!znaków!towarowych:!
*

* w tym Kantor Walutowy Alior Banku oraz produkty w ramach
dzia&alno"ci!przej%tej z Banku BPH
Je$eli!deponent!posiada!wi%cej
depozytów!w!tym!samym
podmiocie!obj%tym!systemem
gwarantowania:
Je$eli!deponent!posiada!wspólny!
rachunek!z!inn !osob !/!innymi!
osobami:
Okres!wyp&aty!w!przypadku
niewyp&acalno"ci!podmiotu
obj%tego!systemem!
gwarantowania:
Waluta!wyp&aty:
Kontakt:

Informacje dodatkowe:
Potwierdzenie otrzymania
przez deponenta:6)

wszystkie!depozyty!w!tym!samym!podmiocie!obj%tym
systemem!gwarantowania!s !sumowane,!a!suma!podlega
limitowi!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro3)
limit!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro!ma!zastosowanie
do!ka$dego!z!deponentów!oddzielnie4)
7 dni roboczych5)

Z&oty
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Telefon: 800 569 341 (*infolinia bezp!atna)
Faks: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl
https://www.bfg.pl/

……………………………………………….
Informacje dodatkowe:
1)

System!odpowiedzialny!za!ochron%!depozytu.!Bankowy!Fundusz!Gwarancyjny!jest!odpowiedzialny!za!ochron%!depozytów.

2) 3)

Ogólny!zakres!ochrony.

Je$eli! depozyt! nie! jest! dost%pny,! gdy$! podmiot! obj%ty! systemem! gwarantowania! nie! jest! w! stanie! wype&ni#! swoich! zobowi za'!
finansowych,! wyp&aty! na! rzecz! deponentów! dokonuje! Bankowy! Fundusz! Gwarancyjny.! Kwota! wyp&aty! wynosi! maksymalnie!
równowarto"#! w! z&otych! 100! 000! euro! w! odniesieniu! do! ka$dego! deponenta! w! jednym! podmiocie! obj%tym! systemem!
gwarantowania.! Oznacza! to,! $e! w! celu! okre"lenia! kwoty! obj%tej! gwarancj ! sumowane! s ! wszystkie! depozyty! ulokowane! w! tym!
samym!podmiocie!obj%tym!systemem!gwarantowania.!Przyk&adowo,!je$eli!deponent!posiada!równowarto"#!w!z&otych!90!000!euro!
na! rachunku! oszcz%dno"ciowym! i!równowarto"#!w z&otych!20!000!euro! na! rachunku! bie$ cym! w! tym! samym! podmiocie! obj%tym!
systemem!gwarantowania,!wyp&acona!zostanie!jedynie!kwota!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro.
Metoda!ta!jest!równie$!stosowana!w!przypadku,!gdy!podmiot!obj%ty!systemem!gwarantowania!prowadzi!dzia&alno"#!pod!ró$nymi!
znakami! towarowymi.! Alior! Bank! SA! ! dzia&a! równie$! pod! nazw ! T-Mobile! Us&ugi! Bankowe! dostarczane! przez! Alior! Bank, HAIZ.
Ochrona obejmuje tak$e!Kantor walutowy Alior Banku oraz produkty w ramach dzia&alno"ci!przej%tej!z!Banku BPH.!Oznacza!to,!$e!

suma! wszystkich! depozytów! ulokowanych! pod! jednym! lub! wieloma! z! tych! znaków! towarowych! jest! gwarantowana! & cznie! do!
wysoko"ci!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro.!Do!obliczenia!równowarto"ci!euro!w!z&otych!przyjmuje!si%!kurs!"redni!og&aszany!
przez!Narodowy!Bank!Polski!w!dniu!spe&nienia!warunku!gwarancji,!w!rozumieniu!art.!2!pkt!10!ustawy!z!dnia!10!czerwca!2016!r.!o
Bankowym! Funduszu! Gwarancyjnym,! systemie! gwarantowania! depozytów! oraz! przymusowej! restrukturyzacji! (Dz.! U.! poz.! 996),!
wobec!danego!podmiotu!obj%tego!systemem!gwarantowania!depozytów.
4)

Limit!ochrony!wspólnych!rachunków.!W!przypadku!wspólnych!rachunków!limit!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro!stosuje!si%!
do! ka$dego! z!deponentów.! Jednak$e! depozyty! na! rachunku,! do!którego!dwie! lub! wi%cej! osób! jest! uprawnionych! jako! cz&onkowie!
spó&ki! osobowej,! stowarzyszenia! lub! jednostki! organizacyjnej! nieposiadaj cej! osobowo"ci! prawnej,! której! odr%bna! ustawa!
przyznaje!zdolno"#!prawn ,!s !do!celów!obliczenia!górnego!limitu!równowarto"ci!w!z&otych 100 000 euro sumowane i traktowane
jako!depozyt!jednego!deponenta.!W!przypadku!gdy!"rodki!lub!nale$no"ci!deponenta!b%d cego!osob !fizyczn !pochodz !z:
1)!odp&atnego!zbycia:
a) nieruchomo"ci!zabudowanej!budynkiem!mieszkalnym!jednorodzinnym!w!rozumieniu!przepisów!ustawy!z!dnia!7!lipca!1994!
r. – Prawo!budowlane!(Dz.!U.!z!2016!r.!poz.!290,!z!pó*n.!zm.),!jej!cz%"ci!lub!udzia&u!w!takiej!nieruchomo"ci,
b) prawa!u$ytkowania!wieczystego!gruntu!zabudowanego!budynkiem!mieszkalnym!jednorodzinnym!w!rozumieniu!przepisów!
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo!budowlane!lub!udzia&u!w!takim!prawie,
c) samodzielnego! lokalu! mieszkalnego! w! rozumieniu! przepisów! ustawy! z! dnia! 24! czerwca! 1994! r.! o! w&asno"ci! lokali
(Dz.!U.!z!2015!r.!poz.!1892)!stanowi cego!odr%bn !nieruchomo"#!lub!udzia&u!w!takim!lokalu,!gruntu!lub!udzia&u!w!gruncie!
albo!prawa!u$ytkowania!wieczystego!gruntu!lub!udzia&u!w!takim!prawie,!zwi zanych!z!tym!lokalem,
d) spó&dzielczego!w&asno"ciowego!prawa!do!lokalu!o!przeznaczeniu!mieszkalnym!lub!udzia&u!w!takim!prawie!
– je$eli!zbycie!to!nie!nast pi&o!w!ramach!wykonywanej!dzia&alno"ci!gospodarczej,
2)!wykonania!na!rzecz!deponenta!umownego!lub!s dowego!podzia&u!maj tku!po!ustaniu!ma&$e'skiej!wspólno"ci!maj tkowej,
3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,
4)!wyp&aty!sumy!ubezpieczenia!z!tytu&u!umowy!ubezpieczenia!na!$ycie!w!zwi zku!ze!"mierci !osoby!ubezpieczonej!lub!do$yciem!
przez!ni !oznaczonego wieku,
5)! wyp&aty! sumy! ubezpieczenia! z! tytu&u! umowy! ubezpieczenia! nast%pstw! nieszcz%"liwych! wypadków! w! zwi zku z uszkodzeniem
cia&a,!rozstrojem!zdrowia!lub!"mierci !osoby!ubezpieczonej!wskutek!nieszcz%"liwego!wypadku,
6)!wyp&aty!odprawy!pieni%$nej!na!warunkach!i!w!wysoko"ci!okre"lonych!w!przepisach!odr%bnych,
7)!wyp&aty!odprawy!emerytalnej!lub!rentowej,!o!której!mowa!w!art.!921!§!1!ustawy!z!dnia!26!czerwca!1974!r.!– Kodeks pracy (Dz.
U.!z!2014!r.!poz.!1502,!z!pó*n.!zm.)!lub!odr%bnych!przepisach,!na!warunkach!i!w!wysoko"ci!okre"lonych!w!tych!przepisach,
– s !one!obj%te!ochron !gwarancyjn ,!w!terminie!3!miesi%cy!od!dnia!wp&ywu!"rodków!na!rachunek!lub!powstania!nale$no"ci,!do!
wysoko"ci!stanowi cej!ró$nic%!pomi%dzy!dwukrotno"ci !limitu!równowarto"ci!w!z&otych!100!000!euro!a!sum !pozosta&ych!"rodków!
i! nale$no"ci! deponenta,! nie! wy$sz ! jednak! ni$! limit! równowarto"ci! w! z&otych! 100! 000! euro.! Po! tym! terminie! "rodki! i! nale$no"ci
deponenta!s !obj%te!obowi zkowym!systemem!gwarantowania!depozytów!na!zasadach!ogólnych,!tj.!do!wysoko"ci!równowarto"ci!
w! z&otych! 100! 000! euro.! W! przypadku! gdy! "rodki! pochodz ! z! wyp&aty! odszkodowania! za! szkod%! wyrz dzon ! przest%pstwem! lub!
zado"#uczynienia!za!doznan !krzywd%,!odszkodowania!lub!zado"#uczynienia,!o!którym!mowa!w!art.!552!ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks!post%powania!karnego!(Dz.!U.!poz.!555,!z!pó*n.!zm.),!s !one!obj%te!ochron !gwarancyjn ,!w!terminie!3!miesi%cy!
od! dnia! wp&ywu! "rodków! na! rachunek! lub! powstania! nale$no"ci! – w! ca&o"ci.! Po! tym! terminie! te! "rodki! i! nale$no"ci! s ! obj%te!
obowi zkowym! systemem! gwarantowania! depozytów! na! zasadach! ogólnych,! tj.! do! wysoko"ci! równowarto"ci! w! z&otych! 100! 000!
euro.
Dalsze!informacje!mo$na!uzyska#!na!nast%puj cej!stronie!internetowej:!https://www.bfg.pl.
5)

Wyp&ata.!Podmiotem!odpowiedzialnym!za!wyp&at%!"rodków!gwarantowanych!jest!Bankowy!Fundusz!Gwarancyjny!

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, Telefon: 800 569 341! (+infolinia! bezp&atna),! Faks:! 22! 58! 30 589, E-mail:
kancelaria@bfg.pl strona! internetowa:! https://www.bfg.pl).! Wyp&ata! nast%puje! (w! kwocie! równowarto"ci! w! z&otych! do! 100! 000!
euro)!najpó*niej!w!terminie!7!dni!roboczych!od!dnia!spe&nienia!warunku!gwarancji,!o!którym!mowa!w!art.!2!pkt!10!ustawy!z!dnia
10 czerwca 2016 r. o Bankowym! Funduszu! Gwarancyjnym,! systemie! gwarantowania! depozytów! oraz! przymusowej!
restrukturyzacji,! wobec! danego! podmiotu! obj%tego! systemem! gwarantowania! depozytów.! W! przypadkach! okre"lonych! w! art.! 36!
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,!systemie!gwarantowania!depozytów!oraz!przymusowej!
restrukturyzacji termin 7-dniowy!mo$e!zosta#!wyd&u$ony.!Je$eli!wyp&ata!"rodków!gwarantowanych!nie!nast pi&a!w!tych!terminach,!
nale$y! skontaktowa#! si%! z! Bankowym! Funduszem! Gwarancyjnym,! poniewa$! termin! wnoszenia! roszcze'! o! ich! wyp&at%! mo$e! ulec!
przedawnieniu.!Dalsze!informacje!mo$na!uzyska#!na!nast%puj cej!stronie!internetowej:!https://www.bfg.pl.
6)

W!przypadku!gdy!deponent!korzysta!z!bankowo"ci!internetowej,!udost%pnienie!arkusza!informacyjnego! oraz potwierdzenie jego
otrzymania!mo$e!nast pi#!"rodkami!komunikacji!elektronicznej.
Inne istotne informacje.
Zasadniczo! depozyty! wszystkich! klientów! indywidualnych! i! przedsi%biorstw! s ! chronione! przez! systemy! gwarancji! depozytów.!
Informacje! o! wyj tkach! obowi zuj cych! w! odniesieniu! do! okre"lonych! depozytów! zamieszczone! s ! na! stronie! internetowej!
w&a"ciwego! systemu! gwarancji! depozytów.! Na! odpowiednie! zapytanie! równie$! podmiot! obj%ty! systemem! gwarantowania! udziela!
informacji! o! tym,! czy! okre"lone! produkty! s ! obj%te! ochron ,! b d*! nie! s ! obj%te! ochron .! Je$eli! depozyty! s ! gwarantowane,!
podmiot!obj%ty!systemem!gwarantowania!potwierdza!to!tak$e!na!wyci gu!z!rachunku.

