UMOWA ZINTEGROWANA O
ELEKTRONICZNEJ

PROWADZENIE

KONTA DLA OSÓB

FIZYCZNYCH,

KARTĘ

PŁATNICZĄ,

USŁUGI

BANKOWOŚCI

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

Posiadacz wnioskuje o:
wydanie karty płatniczej:

TAK/NIE <zgodnie z dyspozycją Posiadacza>

aktywację Bankowości Elektronicznej:

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

1.

Strony zawierają następujące umowy:
•
Umowę o prowadzenie konta dla osób fizycznych,
•

2.
3.

4.

5.

Umowę o kartę płatniczą,

•
Umowę o Usługi Bankowości Elektronicznej,
zwane dalej zamiennie, łącznie i z osobna, Umową.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa łącznie i każda z osobna może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
a) z zachowaniem 28-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza,
b) z zachowaniem 62-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, przy czym Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy tylko
z ważnych przyczyn, określonych w § 2 ust. 9, § 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 14.
Integralną część Umowy stanowią: Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. (Regulamin Konta), Regulamin wydawania i używania debetowych kart
płatniczych Euro Banku S.A. (Regulamin Kart), Regulamin świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej (Regulamin Bankowości Elektronicznej), zwane łącznie
Regulaminami, Tabela opłat i prowizji oraz Tabela oprocentowania. Wymienione Regulaminy zawierają definicje terminów użytych w Umowie.
Opłaty i prowizje za czynności związane z wykonywaniem postanowień Umowy, do pobierania których uprawniony jest Bank, określone są w Tabeli opłat i prowizji
i pobierane są z Rachunku. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą Rachunku walutowego, do pobierania których uprawniony jest Bank, określone są w
Tabeli opłat i prowizji i pobierane z Rachunku bieżącego.
§2
Postanowienia Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Posiadacza Konta dla osób fizycznych (Nr referencyjny Umowy: …………………………) w ramach pakietu
[nazwa pakietu] (zwanego dalej „Kontem”) o numerze Rachunku bieżącego [NRB konta], IBAN [IBAN konta], przechowywania środków pieniężnych Posiadacza oraz
przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Konta i Tabeli opłat i prowizji.
W ramach Konta prowadzone będą: Rachunek bieżący, rachunki lokat, Rachunki oszczędnościowe oraz Rachunki walutowe.
Rachunek bieżący będzie prowadzony w złotych polskich.
Środki zgromadzone na Rachunku bieżącym nie są oprocentowane.
W przypadku oprocentowania zmiennego Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli oprocentowania w trakcie obowiązywania Umowy. Zmiana oprocentowania następuje
w przypadkach i trybie określonym w Regulaminie Konta.
Wszelkie zmiany Salda potwierdzane są wyciągami bankowymi sporządzanymi po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w formie zbiorczego zestawienia
Transakcji płatniczych zarejestrowanych na Rachunku w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Informacja o zmianach stanu Konta i Saldzie dostępna jest również
w Placówkach lub za pośrednictwem Kanałów dostępu.
Bank przeprowadza rozliczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na podstawie otrzymanej zgody osoby składającej dyspozycję na realizację Zlecenia
płatniczego. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się przez wpłatę lub wypłatę gotówki, w tym przy użyciu karty płatniczej. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się
za pośrednictwem polecenia przelewu, zlecenia oraz karty płatniczej. Szczegółowe zasady przeprowadzania przez Bank rozliczeń pieniężnych określa Regulamin Konta
oraz Regulamin Kart.
Bank realizuje Transakcje płatnicze na podstawie Unikatowego identyfikatora, którym jest numer rachunku bankowego zgodny ze standardem NRB/IBAN, wskazany
w Transakcji płatniczej.
Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a) utratę przez Posiadacza statusu Rezydenta,
b) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza lub, w przypadku małoletniego Posiadacza, który ukończył 13 rok życia, utratę ograniczonej
zdolności do czynności prawnych,
c) przedstawienie przez Posiadacza sfałszowanego bądź poświadczającego nieprawdę dokumentu tożsamości w celu zawarcia niniejszej Umowy,
d) wykorzystywanie Konta, Karty lub Kanałów Bankowości Elektronicznej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, stwierdzone prawomocnym
wyrokiem sądu,
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brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia
16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
f) przekroczenie Dostępnych środków, niespłacenie niedozwolonego zadłużenia lub należnych Bankowi opłat i prowizji w wysokości minimum 10 zł, przez okres co
najmniej 2 miesięcy od daty powstania zaległości,
g) brak obrotów na Koncie przez okres 6 miesięcy oprócz okresowego dopisywania odsetek oraz jeśli Saldo jest niższe niż równowartość 100 zł, z wyjątkiem sytuacji,
gdy Posiadacz ma otwarte rachunki lokat,
h) dokonywanie za pośrednictwem Konta rozliczeń wynikających z działalności gospodarczej,
i) obniżenie stawki WIBOR 3M o co najmniej 1 punkt procentowy w stosunku do stawki WIBOR 3M z dnia 1 stycznia roku poprzedzającego moment badania.
10. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych następuje:
a) z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
b) z chwilą śmierci Posiadacza w przypadku Konta indywidualnego lub jednego ze Współposiadaczy w przypadku Konta wspólnego - na podstawie otrzymanej przez
Bank wiarygodnej informacji o tym fakcie,
c) z chwilą nastąpienia skutków prawnych dostarczonego Bankowi sprzeciwu, o którym mowa w § 5 ust. 6,
d) z dniem upływu terminu uzgodnionego przez Strony w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron,
e) jeżeli w ciągu 2 lat nie zarejestrowano na Koncie żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a Saldo jest niższe niż równowartość 10 zł,
f) w innych przypadkach określonych w Regulaminie Konta.
e)

§3
Postanowienia Umowy o kartę płatniczą
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Bank umożliwia wydanie Posiadaczowi, na jego wniosek, debetowych kart płatniczych, zwanych dalej Kartami, w celu korzystania ze środków pieniężnych
zgromadzonych na Rachunku bieżącym nr [NRB konta] i Rachunkach walutowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Kart oraz Tabeli opłat i
prowizji.
Dla transakcji dokonywanych przy użyciu Karty obowiązują limity transakcji, których rodzaje określone są w Regulaminie Kart. Wysokość limitów transakcji ustalana jest
dla każdej Karty przez Posiadacza i może zostać przez niego zmieniona zgodnie z Regulaminem Kart. Zmiana limitów transakcji nie jest zmianą warunków Umowy i jest
realizowana w czasie rzeczywistym w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Posiadacza [dla kart Visa płatności mobilne], w czasie rzeczywistym [dla
pozostałych typów kart].
Transakcje dokonane przy użyciu Kart realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych w walucie innej niż złoty polski
(PLN) określa Regulamin Kart. Informacje o zaksięgowanych Transakcjach gotówkowych i Transakcjach bezgotówkowych zawarte są na wyciągach bankowych
z Rachunku bieżącego i Rachunków walutowych dostarczanych w sposób i w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy i Regulaminie Konta.
Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy o kartę płatniczą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, pod warunkiem, że Kartą
wydaną w ramach Umowy nie dokonano transakcji.
Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a) niedochowanie przez Posiadacza obowiązków wynikających z § 12 ust. 2 i 3 lit. c) i d) Regulaminu Kart,
b) brak dokonania jakiejkolwiek Transakcji gotówkowej lub Transakcji bezgotówkowej przez okres 12 miesięcy,
c) przyczyny wymienione w § 2 ust. 9 lit. b), c), d), e), f) Umowy.
Rozwiązanie Umowy o kartę płatniczą skutkuje zastrzeżeniem wszystkich Kart wydanych na jej podstawie i następuje:
a) z chwilą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta dla osób fizycznych, w ramach której prowadzony jest Rachunek bieżący,
b) w przypadku zaistnienia przyczyn wymienionych w § 2 ust. 10 lit. a), b), c), d) Umowy.
<jeżeli Posiadacz wnioskuje o wydanie karty>
Na wniosek Posiadacza Bank wydaje do Rachunku bieżącego debetową kartę płatniczą o następujących parametrach:
Użytkownik:

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

Typ karty:

………………[typ karty: Visa Electron/MasterCard Debit/MasterCard Debit NFC]

Numer karty: <dotyczy karty niespersonalizowanej>

………………

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

………………

Numer rachunku:

………………

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:

………PLN

Dzienny limit transakcji gotówkowych:

……… PLN

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

…………….PLN

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

…………………

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

………………….
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Wydanie i aktywacja karty:

Karta spersonalizowana oraz numer PIN zostaną dostarczone Użytkownikowi pocztą, na adres
korespondencyjny. Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed
pierwszym użyciem Karty, jej Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty w Placówce,
telefonicznie w COK lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch
godzin od przyjęcia zgłoszenia. <dotyczy karty spersonalizowanej z PIN dostarczanym pocztą>
Karta spersonalizowana zostanie dostarczona Użytkownikowi pocztą, na adres
korespondencyjny. Numer PIN zostanie dostarczony Użytkownikowi za pośrednictwem SMS po
wcześniejszym przesłaniu Kodu do PIN przez SMS na numer telefonu wskazany przez Bank.
Przed pierwszym użyciem Karty spersonalizowanej, Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji
w Placówce, telefonicznie w COK lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w
ciągu dwóch godzin od przyjęcia zgłoszenia. <dotyczy karty spersonalizowanej z PIN
dostarczanym poprzez usługę PIN przez SMS>
Karta niespersonalizowana i PIN-Mailer wydawane są Użytkownikowi w Placówce lub, w
przypadku złożenia wniosku o kartę poza Placówką, przesyłane są odrębnymi przesyłkami na
podany przez Użytkownika adres korespondencyjny, zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Karta niespersonalizowana aktywowana jest w momencie jej wydania. <dotyczy karty
niespersonalizowanej>
Karta mobilna jest aktywowana z chwilą jej wydania. Użytkownik przed pierwszym użyciem
Karty mobilnej zobowiązany jest do jej zainstalowania na Karcie SIM NFC w Telefonie NFC po
poprawnym podaniu Kodu weryfikacyjnego. <dotyczy karty mobilnej>

8.
8.
8.

Posiadacz potwierdza odbiór kodu do pobrania PIN za pośrednictwem SMS. <dotyczy karty spersonalizowanej z PIN dostarczanym poprzez usługę PIN przez SMS>
Posiadacz potwierdza odbiór ww. karty oraz numeru PIN zamkniętego w nienaruszonej kopercie. <dotyczy karty niespersonalizowanej>
Posiadacz potwierdza odbiór Kodu weryfikacyjnego dla ww. karty oraz numeru PIN i Kodu CVC2 zamkniętych w nienaruszonej kopercie. <dotyczy karty mobilnej>
§4
Postanowienia Umowy o Usługi Bankowości Elektronicznej

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Bank udostępnia Klientowi Kanały Bankowości Elektronicznej (Kanały): Bankowość Internetową oraz Bankowość Telefoniczną na zasadach określonych w Umowie
o Usługi Bankowości Elektronicznej oraz Regulaminie Bankowości Elektronicznej.
Bank określa listę Produktów obsługiwanych w poszczególnych Kanałach oraz listę dyspozycji możliwych do złożenia przez Klienta w poszczególnych Kanałach
(z rozróżnieniem Produktów i dyspozycji dostępnych dla Posiadacza Produktu oraz dla osób upoważnionych do korzystania z Produktu). Do dyspozycji dostępnych
w Bankowości Elektronicznej zalicza się: realizację przelewów, obsługę zleceń, zakładanie nowych produktów udostępnionych w Bankowości Elektronicznej, obsługę
debetowej karty płatniczej, obsługę karty kredytowej, aktualizowanie danych osobowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości do/z Banku.
Warunkiem korzystania z wybranego Kanału Bankowości Elektronicznej jest dokonanie jego aktywacji.
<jeżeli Klient nie aktywował żadnego z Kanałów Bankowości Elektronicznej> Na moment zawarcia niniejszej Umowy Kanały Bankowości Elektronicznej nie są aktywne.
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania ze wskazanego Kanału Bankowości Elektronicznej lub złożyć dyspozycję blokady wybranego Kanału
Bankowości Elektronicznej. Z chwilą otrzymania dyspozycji rezygnacji Bank blokuje dostęp do wskazanego Kanału.
Po zablokowaniu Kanału w wyniku rezygnacji Klienta, ponowne udostępnienie Kanału wymaga jego powtórnej aktywacji.
Aktywacja Kanału, ponowne odblokowanie Kanału oraz rezygnacja z korzystania z Kanału następują na podstawie dyspozycji Klienta złożonej w Placówce Banku lub
COK.
Dyspozycje realizowane w Kanałach Bankowości Elektronicznej mogą podlegać Limitom kwotowym ustalanym indywidualnie przez Klienta.
Klient w dowolnym momencie może zmienić Limity kwotowe w drodze odrębnej dyspozycji.
Bank ma prawo do blokowania Kanałów Bankowości Elektronicznej ze względów bezpieczeństwa lub w związku z podejrzeniem nieuprawnionego wykorzystania Kanału
lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej.
Bank informuje Klienta o blokadzie Kanałów Bankowości Elektronicznej w uzgodniony sposób komunikacji przed dokonaniem blokady, a jeżeli nie jest to możliwe –
niezwłocznie po zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Kanałów jest nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub
zabronione na mocy odrębnych przepisów.
W przypadku ustania lub zmiany okoliczności powodujących blokowanie Kanałów Bankowości Elektronicznej wskazanych w ust. 9, Bank odblokuje dostęp do nich.
Wszelkie dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej są traktowane równorzędnie do dyspozycji składanych na piśmie
w Placówkach bankowych i są wiążące dla Banku oraz Klienta.
Warunkiem realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem Kanału Bankowości Elektronicznej jest złożenie jej z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie
Bankowości Elektronicznej.
Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę o Usługi Bankowości Elektronicznej tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a) brak posiadania przez Klienta Produktów obsługiwanych w Kanałach Bankowości Elektronicznej,
b) dokonywanie transakcji w Kanałach Bankowości Elektronicznej przez osoby nieuprawnione,
c) przyczyny wymienione w § 2 ust. 9 lit. b), c), d), e) Umowy.
Rozwiązanie Umowy o Usługi Bankowości Elektronicznej następuje:
a) z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
b) z chwilą nastąpienia skutków prawnych sprzeciwu Klienta wobec zaproponowanych zmian Umowy lub Regulaminu,
c) z chwilą śmierci Klienta – na podstawie otrzymanej przez Bank wiarygodnej informacji o tym zgonie.

<jeżeli Klient wnioskuje o aktywację Kanałów Bankowości Elektronicznej>
16. Na wniosek Klienta Bank:
a) aktywuje następujące kanały Bankowości Elektronicznej <oznaczenie aktywacji Kanałów Bankowości Elektronicznej zgodnie z wyborem dostarczenia wyciągów
przez Klienta>:
Bankowość Internetowa
Bankowość Telefoniczna
b)

przekazuje unikalny Identyfikator: [Identyfikator Klienta wygenerowany przez system]
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Identyfikator identyfikuje Posiadacza i jest wykorzystywany przy każdym Logowaniu w serwisie eurobank online.
c)

ustanawia następujące limity transakcji:
Limit

Serwis „eurobank online”

Aplikacja mobilna

Bankowość telefoniczna

Limit pojedynczej transakcji:

………PLN <lub> bez ograniczeń

………PLN <lub> bez ograniczeń

………PLN <lub> bez ograniczeń

Limit operacji dziennych:

………PLN <lub> bez ograniczeń

………PLN <lub> bez ograniczeń

………PLN <lub> bez ograniczeń

17. Klient potwierdza dyspozycję:
<jeżeli Klient złożył dyspozycję aktywację kanału Bankowości
Internetowej> przesłania hasła tymczasowego do pierwszego logowania
w serwisie eurobank online w wiadomości SMS przesłanej na nr tel.:

<jeżeli Klient hasła SMS> aktywacji usługi Hasła SMS i ich przesyłanie na
wskazany przez Posiadacza numer telefonu
<jeżeli Klient wybrał token GSM> wydania [nazwa tokena] i przesłania go
na wskazany przez Posiadacza numer telefonu:
<jeżeli Klient wybrał token GSM> przekazania kodu aktywacyjnego do
tokena GSM w formie:

……………………………………<nr telefonu>
Hasło tymczasowe jest ważne przez [okres obowiązywania hasła pierwszego logowania]
dni. W podanym czasie należy zmienić hasło w serwisie eurobank online.
……………………………………<nr telefonu>

……………………………………<nr telefonu>

……………………………………<do wyboru: wydruku/wiadomości SMS/wiadomości e-mail
zgodnie z dyspozycją Klienta>

18. Klient potwierdza otrzymanie swojego unikalnego Identyfikatora.
19. Opłatami za wydanie i użytkowanie tokena obciążane będzie konto o nr: [NRB konta zakładanego w umowie].
§5
Postanowienia końcowe
1.
2.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji tylko z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie Konta, w trybie określonym w § 5 ust. 5.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konta, Regulaminu Kart, Regulaminu Bankowości Elektronicznej tylko z ważnych przyczyn i w trybie określonym
w tych Regulaminach.
3. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, 2, 4, oraz § 2 ust. 5, może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z oferowaniem i obsługą Konta, wskutek których zachodzi potrzeba
uwzględnienia tych zmian i dostosowania Umowy,
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy,
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów nadzorczych, mające wpływ na
postanowienia Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez Bank, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia ich i dostosowania Umowy,
d) obniżenie stawki WIBOR 3M o co najmniej 0,5 punktu procentowego w stosunku do stawki WIBOR 3M z dnia 1 stycznia roku poprzedzającego moment badania
(dotyczy tylko Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych).
4. Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne do rodzaju i skali okoliczności stanowiących przyczyny, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 3, oraz zmiana Tabeli opłat i prowizji, może nastąpić poprzez powiadomienie Posiadacza, nie później niż na 2 miesiące przed datą
wejścia w życie zmian, i doręczenie mu treści zmian lub zmienionej Umowy/Tabeli opłat i prowizji w ustalony z nim sposób komunikacji. W powiadomieniu przesłanym
Posiadaczowi Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionej Umowy/Tabeli opłat i prowizji.
6. Zmiana Umowy oraz zmiana Tabeli opłat i prowizji wiążą Posiadacza, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej wobec proponowanych zmian. Posiadacz może zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem Umowy
w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub sprzeciw z wypowiedzeniem, skutkujący natychmiastowym rozwiązaniem Umowy, bez ponoszenia opłat.
7. Zmiana Umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych i Umowy o kartę płatniczą może nastąpić również na wniosek Posiadacza w drodze aneksu do Umowy.
8. <pkt. drukowany tylko w przypadku, gdy umowa została zawarta w wariancie z wizytą kuriera>[ Podpis złożony przez Posiadacza na Umowie stanowi wzór podpisu
wykorzystywany do identyfikacji Posiadacza przy wszelkich pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach składanych Bankowi, w tym dotyczących czynności bankowych,
oraz do identyfikacji podpisu na korespondencji przesyłanej do Banku i stanowi Kartę Wzoru Podpisu, o której mowa w Regulaminie Konta.]
9. Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek wobec wszystkich umów zawartych w ramach Umowy. Oświadczenie
Posiadacz może złożyć osobiście w dowolnej Placówce lub wysłać pocztą na adres wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu (o dochowaniu terminu decyduje
data stempla pocztowego).
10. Umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Posiadacza i dla Banku.

Oświadczenia Posiadacza dotyczące Umowy:
Posiadacz oświadcza, że:
1. przyjmuje do wiadomości, iż Bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 r. nr 46 poz. 276 ze zm.). W przypadku, gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej ustawy,
nie realizuje transakcji lub rozwiązuje zawarte umowy,
2. wszelkie dane i oświadczenia złożone przez niego Bankowi w celu zawarcia Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia Umowy; jednocześnie
potwierdza, że zapoznał się z treścią art. 297 § 1 Kodeksu karnego* oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww. przepisu,
3. został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej Umowy oraz w toku
jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)
w następujących celach: zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej Umowy, archiwizacyjnych, analizy ryzyka kredytowego, oceny zdolności kredytowej, marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te
zostaną przekazane do podmiotów uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe,
4. został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku,
5. został poinformowany o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do indywidualnych rachunków oraz otrzymał treść art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 NR 140 poz. 939 ze zm.),
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6.

wnioskuje o wykorzystywanie serwisu eurobank online jako uzgodnionego sposobu komunikacji, tj. przesyłanie przez Bank korespondencji za pośrednictwem serwisu
eurobank online (w przypadku korzystania przez Posiadacza z internetowego kanału bankowości elektronicznej),
7. wnioskuje o aktualizację swoich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z danymi w niej wskazanymi,
8. przed zawarciem Umowy otrzymał Regulamin Konta, Regulamin Kart, Regulamin Bankowości Elektronicznej, <jeśli Posiadacz wnioskuje o aktywowanie kanału
Bankowości Internetowej> Przewodnik po eurobank online, Tabelę oprocentowania, Tabelę opłat i prowizji, Arkusz informacyjny dotyczący systemu gwarantowania
depozytów,<jeśli Posiadacz wnioskuje o wydanie karty zbliżeniowej> Przewodnik dla zbliżeniowych kart debetowych i płatności mobilnych oraz <jeśli Posiadacz
wnioskuje o wydanie karty z funkcjonalnością płatności w internecie> Przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydawanych przez
Euro Bank S.A.
9. wnioskuje o wykorzystywanie podanego Bankowi adresu e-mail jako uzgodnionego sposobu komunikacji, tj. przesyłanie przez Bank korespondencji na podany Bankowi
adres e-mail, który na dzień zawarcia Umowy brzmi: [adres email]
10. <pkt. drukowany tylko w przypadku, gdy umowa została zawarta zdalnie>[ przed zawarciem Umowy otrzymał wzór odstąpienia od Umowy.]
11. Posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych miesięcznych wyciągów do Konta <wybór opcjonalny zgodnie z wyborem dostarczenia wyciągów przez Klienta>:
pocztą elektroniczną na adres e-mail

w Placówce Banku

pocztą

Wyciągi elektroniczne będą wysyłane do: ……………………………………………………….
Wyciągi będą wysyłane pocztą do ………………………………………………………………..
<Oświadczenie drukowane jeżeli wymagane jest pobranie danych o rezydencji podatkowej Posiadacza>
Oświadczenie Posiadacza o rezydencji dla celów podatkowych:
Ja, niżej podpisany [imię1 i nazwisko posiadacza konta] oświadczam, że [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest rezydentem podatkowym w Polsce> jestem
rezydentem dla celów podatkowych w Polsce oraz [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest rezydentem podatkowym w innym kraju> jestem rezydentem dla celów
podatkowych w innym kraju niż Polska:
Kraj: <drukowane jeżeli oświadczony został kraj rezydencji podatkowej inny niż Polska>, NIP: <drukowany numer NIP/TIN>.
Oświadczam, że [nie] <drukowane jeżeli Posiadacz nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych> jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Zobowiązuje się do przedłożenia ważnego oświadczenia dotyczącego rezydencji dla celów podatkowych w przypadku zmiany okoliczności w ciągu 30 dni od tej zmiany.
Dane pozwalające określić rezydencję dla celów podatkowych będą gromadzone i przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, a także zgodnie z Ustawą z dnia 09.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Oświadczenie dodatkowe Posiadacza:
Ja, niżej podpisana/y [imię1 i nazwisko posiadacza konta] wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank przekazanych przeze mnie moich danych osobowych w celu
marketingu produktów partnerów Banku. <drukowane jeżeli posiadacz konta wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów partnerów Banku>
Ja, niżej podpisana/y [imię1 i nazwisko posiadacza konta] wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
<drukowane jeżeli posiadacz wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem kanałów elektronicznych>

podpis Posiadacza
(zgodnie ze wzorem)

Imię i Nazwisko Doradcy
stempel i podpis pracownika Banku

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