umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego eWniosku

Umowa rachunku konta osobistego
oraz Umowa usług Santander online i Umowa o debetową kartę płatniczą
Pomiędzy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia
Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym
1 020 883 050 zł,
zwanym dalej „Bankiem” a
............................................................ ............................................................. ..................................................................
imię, nazwisko

data urodzenia

PESEL (dotyczy rezydentów)

zwanym dalej „Posiadaczem”, zawarta została Umowa rachunku konta osobistego oraz w przypadku zakreślenia poniżej pola
„TAK” odpowiednie umowy o usługi dodatkowe:
TAK
NIE
□
□
Umowa usług Santander online- Numer NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta/Posiadacza) służący do
logowania do usług Santander online: numer NIK zostanie przekazany w tytule przelewu zwrotnego, numer telefonu do sms
Kod: (prefix) XXX XXX XXX, (wszystkie parametry usług Santander online wskazane są w § 9, ust. 2 niniejszej umowy)”,
□
□
Umowa o debetową kartę płatniczą,
o następującej treści:
Postanowienia odnoszące się do Umowy usług Santander online oraz Umowy o debetową kartę płatniczą znajdują zastosowanie
wyłącznie w przypadku ich zawarcia poprzez zakreślenie powyżej pola „TAK” w stosunku do danej umowy.
I. Umowa rachunku konta osobistego

1.

2.

§1
Bank otwiera i prowadzi dla Posiadacza rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo–rozliczeniowym (konto
osobiste) ................................................................. o numerze: .......................................................... w walucie:
......................, zwany dalej „kontem” lub „rachunkiem”.
Oprocentowanie konta wynosi ……………..w skali roku. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa.

§2
Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na koncie oraz terminy ich realizacji określa Regulamin kont dla klientów
indywidualnych.

1.
2.

§3
Bank będzie wysyłał Posiadaczowi raz w miesiącu wyciąg bankowy w postaci eWyciągu na skrzynkę odbiorczą w usłudze
Santander internet i aplikacji Santander mobile.
Bank na wniosek Posiadacza będzie przesyłał Posiadaczowi wyciągi bankowe listem zwykłym na adres do korespondencji.

§4
Inne warunki umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nie dotyczy)
§5
(nie dotyczy)
§6
Posiadacz oświadcza, że został poinformowany przez Bank o przysługującym mu prawie i sposobie odstąpienia od niniejszej
umowy poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia
jak również potwierdza odbiór wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.
2.

§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy został poinformowany o tym, że od uzyskanych dochodów,
w postaci odsetek od środków pieniężnych, zgromadzonych na koncie, Bank jako płatnik, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, który na dzień zawarcia niniejszej
umowy wynosi 19%. Zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany z chwilą naliczenia i postawienia do dyspozycji
Posiadacza odsetek, od środków zgromadzonych na koncie.

§8
Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.
II. Umowa usług Santander online
§9
1.

Posiadacz otrzymuje aktywny dostęp do usług Santander online, zwanych dalej „usługami Santander online”
na warunkach wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy, w tym w Regulaminie usług Santander online dla klientów
indywidualnych .

2.

Parametry usług Santander online Posiadacza oraz dane niezbędne do realizacji niniejszej Umowy określa poniższa tabela,
zwana dalej „Tabelą”:
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PARAMETRY USŁUG SANTANDER ONLINE

Numer NIK
Posiadacza

Klient otrzyma numer
NIK w tytule przelewu
zwrotnego]

Dostępne usługi Santander
online

Santander internet
Santander telefon
Santander sms

Metoda autoryzacji
Nr telefonu do smsKod

[nr telefonu do smsKodu]
Limity przelewów
Limit bez autoryzacji
tokenem/smsKodem

Limit z autoryzacją
tokenem/smsKodem
3.

W celu realizacji Umowy usług Santander online, Posiadacz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Bank parametrów oraz
danych wskazanych w Tabeli, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i załącznikach do Umowy, w tym Regulaminie
usług Santander online dla klientów indywidualnych.

§ 10
W ramach usług Santander online Posiadacz upoważnia Bank do:
a. obciążania i uznawania kwotą transakcji rachunków własnych Posiadacza, posiadanych w chwili obecnej, jak również
otwieranych w przyszłości, w tym w szczególności skutkujących otwarciem lub likwidacją lokat;
b. obciążania rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, kwotami opłat i prowizji za czynności wykonywane z tytułu
świadczenia usług Santander online zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank
Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. W przypadku braku na wyżej wskazanym rachunku
środków wystarczających na pokrycie zobowiązań, lub w przypadku rozwiązania umowy rachunku Posiadacz wyraża
zgodę na obciążenie tymi kwotami innych rachunków Posiadacza prowadzonych przez Bank;
c. realizacji dyspozycji składanych w ramach usług Santander online dotyczących rejestrów funduszy inwestycyjnych
Santander, posiadanych zarówno w chwili obecnej, jak również otwieranych w przyszłości. Realizacja dyspozycji,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną zdolność do czynności
prawnych oraz następuje na zasadach określonych w Umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub
zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.
§11
1.

Posiadacz wyraża zgodę na składanie Bankowi oraz składanie przez Bank Posiadaczowi oświadczeń woli w
postaci elektronicznej związanych z dokonywaniem:
1) czynności bankowych,
2) czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym zawieraniem, zmianą oraz wykonywaniem umowy o
przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
oraz na sporządzanie dokumentów związanych z powyższymi czynnościami na elektronicznych i informatycznych nośnikach
danych tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe oraz dodatkowo, w przypadku czynności wymienionych w pkt 2), przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi.

2.

Możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie osobom
posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.

Zawarcie nowej Umowy usług Santander online powoduje utratę mocy obowiązującej niniejszej Umowy z tym zastrzeżeniem,
że pozostają w mocy dotychczas wykorzystywane przez Posiadacza hasła PIN niezbędne do korzystania z usług Santander
online.

§ 12

§ 13
Posiadacz może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie Bankowi pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§14
Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.
III. Umowa o debetową kartę płatniczą

1.
2.

§ 15
Do rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, Bank wydaje Posiadaczowi debetową kartę płatniczą: ............................................
zwaną dalej „Kartą” i zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu Karty.
Na wniosek Posiadacza, Karta może być połączona z innym niż określony w ust. 1 rachunkiem płatniczym w walucie obcej,
prowadzonym na rzecz Posiadacza.

§ 16
.....................................................................................................................................................................................................
imię / imiona i nazwisko do umieszczenia na Karcie - pierwsza linia (maks. 21 znaków)

.....................................................................................................................................................................................................
nazwisko do umieszczenia na Karcie - druga linia (maks. 19 znaków)

§ 17

2

Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, kwotami zobowiązań z tytułu transakcji
dokonanych przy użyciu Karty oraz z tytułu opłat i prowizji zgodnie z obowiązującą Taryfą.
§ 18
Bank udostępnia informacje o transakcjach dokonanych przy użyciu Karty w formie historii rachunku, który został obciążony
transakcjami w Oddziale oraz w ramach usługi Santander internet, a także w formie wyciągu z rachunku, który został obciążony
transakcjami , w trybie i terminie określonym w umowie o prowadzenie tego rachunku.
§ 19
Zakres i formy ograniczeń dokonywanych transakcji, w tym limity transakcji oraz tryb zmiany ich wysokości, określa Regulamin
debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych.
§ 20
Posiadacz potwierdza odbiór wzoru „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o debetową kartę płatniczą”, stanowiącego załącznik
nr 1 do tej umowy. Warunki i tryb odstąpienia zawarte są w Regulaminie debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych
.
§ 21
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ważności Karty, wskazany na jej awersie. Regulamin debetowych kart płatniczych
dla klientów indywidualnych określają warunki przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o debetową kartę płatniczą.
§ 22
Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.
IV. Postanowienia końcowe

1.
2.

1.

2.

§ 23
Posiadacz wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania niniejszych umów przez Bank począwszy od dnia ich zawarcia.
Bank jest uprawniony do żądania zapłaty opłat i prowizji, zgodnie z Taryfą, za usługi rzeczywiście wykonane przed upływem
terminu do odstąpienia od niniejszych umów.
§ 24
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy konta osobistego, Umowy usług Santander online oraz wypowiedzenie Umowy
o debetową kartę płatniczą odbywa się w trybie i terminach wskazanych w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych,
Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych oraz Regulaminie debetowych kart płatniczych dla klientów
indywidualnych.
Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy konta osobistego skutkować będzie wygaśnięciem Umowy o debetową kartę płatniczą,
oraz Umowy usług Santander online, o ile w zakresie usług Santander online Posiadacz w treści swego oświadczenia nie
zawrze odmiennego zastrzeżenia.

§ 25
W związku z zawarciem niniejszych umów załączono do nich, jako ich integralne części, w sposób wskazany w ust.2:
a. do Umowy konta osobistego :
- Regulamin kont dla klientów indywidualnych;
- Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych, określający szczegółowe warunki prowadzenia konta;
b. do Umowy usług Santander online:
- Regulamin usług Santander online dla klientów indywidualnych;
- Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokaty terminowe w bankowości zdalnej;
c. do Umowy o debetową kartę płatniczą:
- Regulamin debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych;
oraz Regulamin otwierania konta za pomocą przelewu weryfikacyjnego i Taryfę opłat i prowizji pobieranych przez Santander
Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - która obowiązuje w zakresie opłat i prowizji za
czynności związane z niniejszymi umowami;
oraz dodatkowo:
- Arkusz informacyjny dla deponentów środków objętych ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- dokument dotyczący opłat pobieranych z tytułu usług świadczonych w związku z prowadzeniem rachunku płatniczego.
2. Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszych umów zawnioskował o przesłanie mu dokumentów wymienionych
w ust. 1 pocztą elektroniczną na adres: [adres mailowy pobrany z systemu] oraz, że Bank przekazał mu te dokumenty
w odpowiednim czasie przed zawarciem umów.
1.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych umowach oraz w dokumentach wskazanych w § 25 ust. 1 stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 27
Posiadacz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie. Ewentualny krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy ustawy Prawo bankowe.
§ 28
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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[UWAGA: do tej umowy jest dokument zawierający wzory odstąpień od umów w zależności od liczby produktów, o które
wnioskuje klient ]

Załącznik nr 1 do Umowy konta osobistego
WZÓR:

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy konta osobistego

Ja, niżej podpisana / -ny ...............................................................................................................................................................,
zamieszkała / -ły w ........................................................................................................................................................................,
oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy konta osobistego ..............................................................................................
numer rachunku
zawartej w dniu ...................................... między mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła
II 17, 00-854 Warszawa.

................................................................
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

.........................................................
Podpis Posiadacza

Załącznik nr 1 do Umowy usług Santander online
WZÓR:

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy usług Santander online

Ja, niżej podpisana / -ny ...............................................................................................................................................................,
zamieszkała / -ły w ........................................................................................................................................................................,
posługujący się numerem NIK: .....................................................................................................................................................,
oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy usług Santander online zawartej w dniu ...................................... między mną a
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, co skutkuje jednocześnie
odstąpieniem od umów zawartych, na podstawie tej Umowy, za pośrednictwem usługi Santander internet.

................................................................
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

.........................................................
Podpis Posiadacza

Załącznik nr 1 do Umowy o debetową kartę płatniczą
WZÓR:

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o debetową kartę płatniczą

Ja, niżej podpisana / -ny .........................................................................................................................................................,
zamieszkała / -ły w ..................................................................................................................................................................,
oświadczam
niniejszym,
że
odstępuję
od
Umowy
o
debetową
kartę
płatniczą
........................................................................................
nazwa karty
zawartej w dniu ...................................... między mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła
II 17, 00-854 Warszawa. Karta została wydana do rachunku płatniczego nr............................

................................................................
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

.........................................................
Podpis Posiadacza
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