UMOWA RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ (dalej: Umowa)
Umowa zawarta w dniu: …………………… w ………………………………………..
pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 w Warszawie, dalej Bank a:
Nazwisko: ………………………………… Imiona: …………………………………
PESEL: …………………………………
Obywatelstwo: …………………………………
Adres zamieszkania:
…………………………………
Rezydent: …………………………………
Kraj urodzenia: ………………………
Tel. Komórkowy: …………………………………
E-mail: ………………………………… Adres korespondencyjny:
Dokument tożsamości: ………………………………… Seria i nr: ……………………………… …………………………………
Nazwisko rodowe matki: …………………………………Data ważności: …………………
NIP w USA: …………………………………
Obywatel amerykański: ……………..
NIP (CRS/EUROFATCA): ………………………………… >
Amerykański rezydent dla celów podatkowych:
…………………………………
Kraj rezydencji podatkowej (CRS/EUROFATCA): …………………………………
Źródło pochodzenia wartości majątkowych: …………………………………
zwanym dalej Posiadaczem, łącznie zwanych dalej Stronami o następującej treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
Integralną częścią Umowy jest „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej w Getin Noble Bank S.A.
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej: Regulamin), który zawiera definicje terminów użytych w Umowie.
§ 2.Prowadzenie rachunków
1. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Posiadacza:
a) rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego …………………. (dalej: ROR)
…………………………………
Numer rachunku:
b) konta oszczędnościowego (dalej: KO):

Oprocentowanie:

Brak

Waluta:

……

…………………………………
Zmienne
PLN
Numer rachunku:
Oprocentowanie
Waluta:
2. Od kwoty zadłużenia w ROR, stanowiącej niedozwolone saldo, Bank nalicza odsetki w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP, z tym, że
ustalone w ten sposób oprocentowanie nie przekroczy wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 §21 k.c. Bank
nalicza odsetki, począwszy od dnia powstania niedozwolonego salda do dnia poprzedzającego jego spłatę.
3. Oprocentowanie KO jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi (zgodnie z Tabelą oprocentowania): do 50 000 PLN: 1%, nadwyżka ponad
50 000 PLN do 100 000 PLN: 1,1%, nadwyżka ponad 100 000 PLN do 500 000 PLN: 1,2%, nadwyżka ponad 500 000 PLN: 1,4%. Przesłanki
zmiany oprocentowania KO określa Regulamin. Odsetki są naliczane począwszy od dnia wpływu środków na KO, do dnia poprzedzającego wypłatę
i dopisywane są w trybie miesięcznym, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. W całym okresie umownym istnieje możliwość dopłaty środków
w dowolnej wysokości, wypłaty części lub całości środków zgromadzonych na KO bez utraty odsetek.
4. Posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie miesięcznych wyciągów do ROR i KO jako: ……………………………….
5. Posiadacz upoważnia Bank do obciążenia ROR/KO z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji (zgodnie z TOiP) w terminach ich wymagalności,
bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza.
§ 3. Karta debetowa (dalej: Karta)
1. Postanowienia dotyczące Karty będą stosowane w przypadku jej wydania przez Bank na rzecz Posiadacza.
2. Posiadacz może odstąpić od Umowy w zakresie Karty w terminie 14 dni, o ile Kartą nie zostały wykonane żadne transakcje. Wówczas Bank może
obciążyć Posiadacza kosztami wydania Karty równymi opłacie za wydanie Karty wskazanymi w TOiP.
3. Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty zobowiązań wynikających z Transakcji wykonanych przy użyciu Karty wraz z należnymi Bankowi opłatami i
prowizjami wskazanymi w TOiP.
4. Bank wydaje Kartę do ROR dla: …………………………………o poniższych parametrach:
…………………………………
…….. PLN
Typ karty:
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
Dane do umieszczenia na karcie:

…………………………………

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:

…..... PLN

§ 4. Bankowość Elektroniczna (dalej: BE)
1. Pan/i …………………………………otrzymuje dostęp do usług BE:
…………………………………
Przesłane w wiadomości SMS
Login:
Hasło internetowe:
2. Jeśli Posiadacz miał wcześniej dostęp do Bankowości Internetowej (dalej: BI) lub Telefonicznej (dalej: BT), postanowienia zawarte w Umowie
zastępują obecne umowy w zakresie korzystania BE, ale nie zmieniają obecnych umów produktowych.
§ 5. Zawieranie kolejnych umów produktowych
1. Strony postanawiają, że w stosunkach pomiędzy nimi poniższe oświadczenia woli mogą być składane w postaci elektronicznej (o ile Bank umożliwi
taką funkcjonalność), a dokumenty z nimi związane sporządzane na informatycznych nośnikach danych:
a) dotyczące czynności bankowych zgodnie z art. 7 Prawa bankowego (tzw. równoważna forma pisemna),
b) dotyczące zawarcia „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach
wspólnego inwestowania” oraz jej wykonywaniu w zakresie udostępnionym przez Bank.
c) dotyczące umów ubezpieczenia - w zakresie oświadczeń, których złożenie za pomocą BE zostało przewidziane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia lub w warunkach ubezpieczenia na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia,
d) związane z udostępnieniem Posiadaczowi rachunku maklerskiego w zakresie udostępnionych przez Bank funkcjonalności i po podpisaniu przez
Posiadacza z Noble Securities S.A. Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
2. Identyfikacja Posiadacza podczas składania w postaci elektronicznej oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1, następować będzie z użyciem
przydzielonych przez Bank Użytkownikowi BE danych autoryzacyjnych.
3. Postanowienia wskazane w ust. 1 i ust. 2 mają zastosowanie w odniesieniu do oświadczeń woli składanych między Stronami podczas zawierania
umów na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON
141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.461.630.421,25 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

§ 6. Postanowienia końcowe
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Okres, tryb wypowiedzenia oraz możliwość odstąpienia od Umowy przez każdą ze Stron określa Regulamin.
Zmiany Umowy dokonywane będą w postaci elektronicznej poprzez BE, z wyjątkiem zmian, dla których, zastrzeżono zwykłą formę pisemną.
W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy.
Bank oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy, udostępnił Posiadaczowi, za jego zgodą, następujące dokumenty: wzór Umowy, Regulamin,
TOiP oraz Tabelę oprocentowania przez zamieszczenie ich na Stronie internetowej Banku w zakładce „Centrum Dokumentów”. W przypadku braku
zgody, wyżej wymienione dokumenty, Bank udostępnił w formie papierowej.
6. Posiadacz oświadcza, ze dokumenty, o których mowa w pkt. 5 powyżej zostały mu udostępnione przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający
ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności oraz potwierdza otrzymanie Arkusza informacyjnego dla deponentów.
1.
2.
3.
4.
5.

Bank[1] informuje, iż jest administratorem Pana/i danych osobowych, które będą przetwarzane przez Bank w celu zawierania i wykonywania umów z
Bankiem oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank tylko podmiotom
upoważnionym przez przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/i prawo dostępu do danych i ich poprawiania. W przypadku osób
podlegających przepisom podatkowym FATCA i CRS/EUROFATCA, dane osobowe będą przetwarzane w celu poinformowania odpowiednio
amerykańskich lub innych zagranicznych organów skarbowych bezpośrednio lub za pośrednictwem polskich organów podatkowych o szczegółach
zawieranych umów rachunków bankowych, a także przekazane w celu dokonania identyfikacji podatkowej.
 Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na marketing bezpośredni Banku[2], w tym poprzez SMS i telefon.
 Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie z Banku informacji handlowych[3] poprzez e-mail i w BI.
 Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przekazanie przed Bank moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, nr
telefonu, e-mail, PESEL oraz przetwarzanie ich przez spółki grupy kapitałowej Banku[4] i towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi Bank ma zawarte
umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku[5] w celu realizowania przez te podmioty marketingu bezpośredniego poprzez SMS i telefon[2] oraz
otrzymywania od nich informacji handlowych[3] poprzez e-mail i w BI.
Zobowiązuję się do aktualizacji złożonego oświadczenia oraz dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych danych osobowych.
Informacja dotycząca płatności zbliżeniowych oraz dokonywanych offline
Karta, o którą wnioskuje Posiadacz wyposażona jest w funkcjonalność płatności zbliżeniowych oraz umożliwia dokonywanie transakcji
autoryzowanych offline. Transakcje offline dokonywane są bez połączenia z Bankiem, co oznacza że nie powodują blokady środków na
rachunku i nie podlegają dziennym limitom transakcji, a ich rozliczenie może spowodować przekroczenie kwoty środków dostępnych na
rachunku. Bank umożliwia zablokowanie funkcjonalności zbliżeniowej na wniosek Posiadacza.
Podpis Klienta stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku

PESEL: …………………imię i nazwisko……………………………
………………………………………………….
pieczęć i podpis pracownika Banku

[1] na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
[2] przy użyciu automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
[3] w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
[4] w rozumieniu przepisów ustaw y o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
[5] wykaz tych podmiotów dostępny jest na www.getinbank.pl oraz w oddziałach Banku

