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16 czerwca 2015 roku

Komunikat Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych,
świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania
debetowych kart płatniczych w Idea Bank SA
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że ulega zmianie Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank SA dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(„Regulamin”), wprowadzony dnia 2 lutego 2015 r., w tym także Tabela Przelewów.

Najistotniejsze obszary zmian w Regulaminie dotyczą:
• wprowadzenia możliwości zawarcia umowy produktowej poprzez  zatwierdzenie umowy produktowej w oddziale za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia udostępnionego przez Bank,
• obowiązywania godzin realizacji przelewów określonych w Tabeli Przelewów.
Zmieniony Regulamin wraz z Tabelą Przelewów obowiązywać będą od dnia:
1. 30 czerwca 2015 r. – wobec klientów, do których w momencie otrzymania niniejszego komunikatu ma zastosowanie Regulamin wprowadzony dnia 2 lutego 2015 r.,
2. wskazanego przez Idea Bank SA w kolejnym komunikacie o wejściu w życie Regulaminu oraz udostępnieniu bankowości internetowej
Idea Cloud, który otrzymają Państwo za pośrednictwem wiadomości SMS lub bankowości internetowej co najmniej 1 dzień roboczy przed
dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż od 30 czerwca 2015 r. – wobec klientów, do których w momencie otrzymania niniejszego
komunikatu ma zastosowanie Regulamin obowiązujący od dnia 30 marca 2014 r.

Zmieniony Regulamin w nowym brzmieniu dołączony jest do niniejszej wiadomości. Mogą Państwo również zapoznać się z nim na naszej stronie
internetowej www.ideabank.pl lub w oddziałach Idea Bank SA.
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

