Umowa rachunku oszczędnościowego numer: <parametr>
(dalej: Umowa)
dd.mm.rrrr r. Umowę zawierają Strony: Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: Bank) oraz Klient (dalej: Posiadacz lub Współposiadacz).
Dane Banku

Dane Posiadacza

Alior Bank Spółka Akcyjna

Imię i nazwisko:

Adres siedziby: ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

Adres zamieszkania:
PESEL/ Data urodzenia:

KRS: 0000305178, XIV Wydział Gospodarczy
Numer Karty klienta (CIF):
Rejestr Przedsiębiorców: prowadzony przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Posiadacza reprezentuje:
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy i wpłacony: ………………… zł
Oddział: …………………….

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL/ Data urodzenia:

Pełnomocnik reprezentujący Bank: ……………………..
Numer Karty klienta (CIF):
Informacje o koncie oszczędnościowym
Numer rachunku:

Waluta rachunku:

Oprocentowanie standardowe w dniu podpisania
Umowy: 0,75% do 200 000 zł
1,00% nadwyżka ponad 200 000 zł
Sposób wysyłania wyciągów:

Wariant rachunku:

Sposób wysyłania zestawiania opłat:

Rodzaj oprocentowania na dzień podpisania Umowy: zmienne

– podstawowe ustalenia
I 1. część
1. Bank zawiera Umowę z Posiadaczem na czas nieokreślony.
2. Częścią Umowy są:
1) „Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat
oszczędnościowych” (dalej: „Regulamin rachunków”),
2) „Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych”,
3) „Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”,
4) wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.

– zgody i oświadczenia
I 2. część
1. Posiadacz wie, że oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym jest zmienne i wiąże się to z ryzykiem spadku
lub wzrostu wysokości otrzymywanego zysku. O zmianie oprocentowania Bank poinformuje Posiadacza w „Tabeli
Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych” (dalej: „Tabela Oprocentowania”). Bank zrobi
to w sposób, który określił w Regulaminie rachunków. Informację o aktualnym oprocentowaniu Bank udostępnia
w Tabeli Oprocentowania na stronie www.aliorbank.pl
2. Posiadacz zgadza się, aby Bank:
1) nagrywał i przechowywał rozmowy Posiadacza z infolinią Banku. Rozmowy te są poufne. Bank może je wykorzystać
tylko jako dowód w sądzie w ewentualnym postępowaniu – jeśli nie będzie się zgadzał z Posiadaczem w kwestii
złożonych przez niego oświadczeń,
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2) po zawarciu Umowy przekazał ją w formie:
a) elektronicznej – na podany przez Posiadacza adres e-mail lub
b) papierowej.

– wypowiedzenie umowy
I 3. częśćUmowę
może wypowiedzieć zarówno Posiadacz jak i Bank. Warunki wypowiedzenia Umowy są określone
w Regulaminie rachunków.

– odstąpienie od Umowy
I 4. częśćPosiadacz
zawiera z Bankiem Umowę na odległość, dlatego może bezpłatnie odstąpić od Umowy
do 14 dni od jej zawarcia – bez podania przyczyny. Aby to zrobić Posiadacz składa Bankowi pisemne oświadczenie
– jego wzór jest załącznikiem do Umowy. Dokument ten powinien być podpisany przez Posiadacza i jego przedstawiciela
ustawowego. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” Posiadacz może złożyć:
1) w dowolnej Placówce Banku
2) pocztą tradycyjną – na adres korespondencyjny Banku. Jeśli Posiadacz wyśle to oświadczenie pocztą tradycyjną
– Bank uzna datę nadania listu jako datę złożenia „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.

– postanowienia końcowe
I 5. część
1. Informacje o sposobie składania i rozpatrywania reklamacji oraz o zasadach pozasądowego rozpatrywania sporów
są określone w Regulaminie rachunków.
2. Posiadacz i Bank akceptują treść dokumentu przez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej.
Zgodnie z:
•
„Regulaminem korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych”
•
art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

(podpis za Bank)

(wzór podpisu Klienta)

(wzór podpisu Przedstawiciela ustawowego)

Ten dokument jest wydrukiem, który nie wymaga podpisów ani pieczątek bankowych.
Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr. 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
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