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UMOWA O RACHUNEK BANKOWY ORAZ O ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG BANKOWYCH
sporządzona w dniu

roku pomiędzy:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560,
REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości) („Bank”),
a
Firma
Adres siedziby
KRS / REGON / inny
rejestr / NIP

numer telefonu,
e-mail

(„Klient”),
zwanymi dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Strony zgodnie oświadczają, że zawierają następujące umowy:

I. UMOWA O RACHUNEK ROZLICZENIOWY „

”

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy („Umowa Rachunku”) Bank prowadzi na rzecz Klienta („Posiadacz Rachunku”) na czas nieokreślony rachunek rozliczeniowy w złotych polskich („Rachunek”) o numerze:
2. Na Rachunku Bank przechowuje środki pieniężne Posiadacza Rachunku oraz dokonuje rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza Rachunku.
3. Za czynności związane z prowadzeniem Rachunku oraz jego obsługą Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
4. Wysokość oraz rodzaj oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku określa Tabela Oprocentowania.
5. O ile Posiadacz Rachunku zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem
Umowy Rachunku, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy
o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów.
6. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem czynności bankowych składane w postaci elektronicznej, w sposób zgodny z Umową o korzystanie z usług
bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
§2
1. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na następujący sposób informowania go o stanie Rachunku i jego saldzie:
pobieranie wyciągów w formie elektronicznej dostępnych w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej,
sporządzanie wyciągów w formie papierowej i wysyłanie ich na adres Posiadacza Rachunku.
2. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na sporządzanie wyciągów z następującą częstotliwością:
raz w miesiącu,
codziennie,
w formie historii operacji generowanej na bieżąco w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej.
§3
1. Integralną część Umowy Rachunku stanowią:
a. Tabela Opłat i Prowizji,
b. Tabela Oprocentowania,
c. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez
Idea Bank SA dla spółek („Regulamin”).
2. Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy Rachunku zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli
Oprocentowania oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy Rachunku oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania. Przesłanki dopuszczalności zmiany Regulaminu, opłat i prowizji
oraz oprocentowania określa Regulamin.
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4. Bank prowadzi Rachunek na zasadach określonych Umową Rachunku oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową Rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji i Tabeli Oprocentowania.
5. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy Rachunku z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy Rachunku.
6. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Rachunku w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Rachunku w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn
określonych w Regulaminie.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Terminy pisane w Umowie Rachunku wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

II. UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy („Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej”) Bank udostępnia Klientowi systemy bankowości elektronicznej, w tym
Bankowość Internetową oraz Bankowość Telefoniczną, zapewniające Klientowi oraz działającym w jego imieniu i na jego rzecz Użytkownikom Głównym lub Użytkownikom Dodatkowym możliwość dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunkach Klienta, w szczególności składania dyspozycji oraz innych oświadczeń woli dotyczących usług oferowanych przez Bank.
2. Funkcje udostępnianych systemów bankowości elektronicznej określa Tabela Funkcjonalności Systemów. Zmiana Tabeli Funkcjonalności Systemów nie stanowi
zmiany Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej. O zmianie Bank informuje w sposób określony w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych,
świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank SA dla spółek („Regulamin”).
3. W wypadku otwarcia, po zawarciu Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, kolejnego Rachunku lub zawarcia innej Umowy produktowej Klient
uzyska dostęp do Systemów bez konieczności składania odrębnej dyspozycji lub zawierania odrębnej Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, o ile
Bank zapewni taką możliwość.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Klient lub Bank mogą składać oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych bądź dotyczące zawierania,
zmieniania, rozwiązywania lub odstępowania od Umów produktowych za pośrednictwem Systemów, w postaci elektronicznej, o ile Bank zapewnia taką możliwość.
Oświadczenia takie spełniają wymagania formy pisemnej, o ile przepis prawa tak stanowi.
5. Ustanowieni przez Klienta Użytkownicy Główni oraz wskazani przez nich Użytkownicy Dodatkowi mogą składać w zakresie przyznanych im uprawnień dyspozycje,
oświadczenia woli oraz dokonywać czynności prawnych lub czynności faktycznych, na zasadach określonych w Regulaminie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
6. Bank pobiera prowizje i opłaty, określone w Tabeli Opłat i Prowizji, z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej.
Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik
do Umów produktowych.
§2
1. Integralną część Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej stanowi Regulamin.
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Regulaminu oraz że
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej oznacza akceptację postanowień wzorców umownych,
o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadkach w nim określonych.
4. Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej została zawarta na czas nieokreślony.
5. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
6. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie. Ponadto Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej w formie pisemnej, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadkach określonych w Regulaminie.
7. Umowę Ramową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Bank zapewnia dostęp do Systemów na warunkach określonych Umową o korzystanie z usług bankowości elektronicznej oraz, w zakresie nieuregulowanym tą
umową, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej. W wypadku sprzeczności
postanowień Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej z Umowami produktowymi stosuje się postanowienia Umów produktowych.
9. Terminy pisane w Umowie o korzystanie z usług bankowości elektronicznej wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

III. UMOWA O DEBETOWĄ KARTĘ PŁATNICZĄ

§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy o debetową kartę płatniczą („Umowa o kartę płatniczą”) Bank, na wniosek Klienta („Posiadacz Karty”), wydaje kartę płatniczą
(„Karta płatnicza” lub „Karta”) oraz obsługuje operacje dokonane przy jej użyciu i rozlicza je w ciężar rachunku rozliczeniowego o numerze:
,
do którego została wydana, a Posiadacz Karty zobowiązuje się do zapłaty swoich zobowiązań wynikających z wykonanych Kartą płatniczą operacji wraz z należnymi
Bankowi opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadacz karty upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
2. O ile Posiadacz Karty zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem Umowy
o kartę płatniczą, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy
o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów.
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3. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem czynności bankowych składane w postaci elektronicznej, w sposób zgodny z Umową o korzystanie z usług
bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
4. Karta płatnicza jest kartą imienną oraz wydawana jest na rzecz osób wskazanych przez Posiadacza Karty („Użytkownicy Karty”).
5. Dzienny limit operacji bezgotówkowych oraz operacji gotówkowych określany jest w składanym przez Posiadacza Karty wniosku o Kartę płatniczą oraz może być
zmieniony na zasadach określonych w Regulaminie.
§2
1. Kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik Karty.
2. Kartą można dokonywać transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, nie większych niż do wysokości środków dostępnych na rachunku. Każda operacja wykonana przy użyciu Karty zmniejsza kwotę środków dostępnych na rachunku.
3. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji. Kwotą należnych Bankowi opłat
i prowizji Bank obciąża rachunek, na co Posiadacz Karty wyraża zgodę.
§3
1. Integralną część Umowy o kartę płatniczą stanowią:
a. Tabela Opłat i Prowizji,
b. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez
Idea Bank SA dla spółek („Regulamin”).
2. Posiadacz Karty oświadcza, że przed zawarciem Umowy o kartę płatniczą zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji oraz że
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o kartę płatniczą oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji. Przesłanki dopuszczalności zmiany Regulaminu oraz opłat i prowizji określa Regulamin.
4. Bank wydaje Kartę płatniczą na warunkach określonych Umową o kartę płatniczą oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową o kartę płatniczą, na zasadach określonych Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
5. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy o kartę płatniczą z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o kartę płatniczą.
6. Umową o kartę płatniczą objęte są karty wymienione w Regulaminie.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Rozwiązanie umowy rachunku, do którego została wydana Karta Płatnicza, skutkuje rozwiązaniem Umowy o kartę płatniczą oraz zamknięciem Kart Płatniczych
wydanych do rachunku.
9. Terminy pisane w Umowie o kartę płatniczą wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.
10. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie.

IV. UMOWA O RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ
§1

1. Na podstawie niniejszej umowy („Umowa Lokaty”) Bank prowadzi na rzecz Klienta („Posiadacz Rachunku”) rachunek lokaty terminowej w złotych polskich („Lokata terminowa” lub „Lokata”) o numerze:
2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Lokacie terminowej ustalane jest w stosunku rocznym.
3. O ile Posiadacz Rachunku zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem
Umowy Lokaty, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów.
4. Na podstawie Umowy Lokaty Posiadacz Rachunku wpłaci na rzecz Banku kwotę
PLN, na rachunek wskazany przez Bank. W wypadku zakładania przez Bank więcej niż jednej Lokaty terminowej Bank wskaże rachunki, na które Posiadacz Rachunku dokona osobnych wpłat.
5. Lokata zakładana jest na okres
wialny / nieodnawialny.

, liczony od dnia wpływu środków na rachunek wskazany przez Bank („Okres umowny”). Lokata ma charakter odna-

6. Minimalna kwota zakładanej Lokaty terminowej wynosi
7. Środki na Lokatę przyjmowane są w złotych polskich (PLN).

PLN, a maksymalna kwota Lokaty wynosi

PLN.

8. Oprocentowanie Lokaty będzie wynosić
% w skali roku oraz będzie ono stałe / zmienne.
9. Odsetki od Lokaty będą kapitalizowane codziennie / na koniec każdego miesiąca / na koniec Okresu umownego.
§2
1. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na następujący sposób otrzymania potwierdzenia założenia Lokaty:
pobranie potwierdzenia założenia Lokaty w formie pliku dostępnego w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej,
przesłanie potwierdzenia założenia Lokaty w formie papierowej na adres Posiadacza Rachunku.
2. Posiadacz Rachunku w wypadku złożenia Dyspozycji zerwania Lokaty lub zmiany charakteru Lokaty na nieodnawialną wskaże numer rachunku bankowego, na który
zostaną przelane środki pieniężne zgromadzone na rachunku Lokaty.
Parafka
Klienta

PARAFKA

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

1601121013

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).

Duma Przedsiębiorcy

4/4

§3
1. O ile niniejsza Umowa Lokaty nie stanowi inaczej, wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Lokacie terminowej, rodzaj stopy procentowej, minimalna
i maksymalna kwota Lokaty, rodzaj kapitalizacji oraz inne postanowienia dotyczące Umowy Lokaty są każdorazowo określane w regulaminie właściwym dla terminowej lokaty złotowej

2.
3.
4.
5.

6.

PODPIS!

7.

„
”
(„Regulamin Lokaty”).
Bank prowadzi Lokatę na zasadach określonych Umową Lokaty oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową Lokaty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank SA dla spółek
(„Regulamin”), Regulaminu Lokaty i Tabeli Opłat i Prowizji.
W wypadku sprzeczności postanowień Umowy Lokaty z Regulaminem stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia Umowy Lokaty i Regulaminu Lokaty.
W wypadku gdy Posiadacz Rachunku nie wpłaci na rzecz Banku kwoty Lokaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Lokaty, umowa ta ulega rozwiązaniu. W razie wpłaty przez Posiadacza Rachunku kwoty w wysokości niższej niż kwota minimalna lub wyższej niż kwota maksymalna Bank nie założy Posiadaczowi Rachunku
Lokaty oraz zwróci otrzymane środki na rachunek bankowy, z którego zostały przelane.
Integralną część Umowy Lokaty stanowią:
a. Regulamin,
b. Regulamin Lokaty,
c. Tabela Opłat i Prowizji, o ile obowiązuje dla danej Lokaty.
Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy Lokaty zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Regulaminu, Regulaminu Lokaty oraz Tabeli Opłat
i Prowizji oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy Lokaty oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, o których mowa w zdaniu
poprzednim.
Terminy pisane w Umowie Lokaty wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.
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