ДОГОВІР ПЛАТІЖНИХ РАХУНКІВ, ВІДДАЛЕНИХ КАНАЛІВ ТА ДЕБЕТОВОЇ КАРТКИ
(далі: Договір)
Договір укладено на дату: .................... у ..................................................
між: VeloBank Spółka Akcyjna з місцезнаходженням за адресою Рондо Ігнацего
Дашиньскего 2 C, 00-843 Варшава, далі Банк і:
Прізвище:....................

. Імена: ……….......

PESEL/Дата народження: ……….......

Громадянство: ……….......

Адреса проживання:

Резидент: ……….......

Держава (країна) народження:
………..

……….......

Teл. Мобільний телефон: ……….......

E-mail: ……….......

Адреса для
кореспонденції:

Посвідчення особи: ……….......

Серія і номер: ……….......

……….......

Дівоче прізвище матері: ……….......

Термін дії: ……….......

Джерело походження майнових цінностей: ……….......
Країна податкового
резидентства:

……….......

Ідентифікаційний податковий
номер...........

Основне податкове
резиденство: …………….

далі Власник, разом іменовані далі Сторони, наступного змісту:
§1

Загальні положення

Невід’ємною частиною Договору є «Регламент банківських рахунків, дебетових карток та
послуг електронного банкінгу і послуг телефонного банкінгу в VeloBank S.A. для фізичних
осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність» (далі: Регламент), який містить
визначення термінів, що використовуються в Договорі.
§2

Ведення платіжних рахунків

1.

Банк зобов'язується відкривати та вести для Власника платіжний рахунок:

a)

ощадно-розрахунковий рахунок………....... (далі: ROR)

Номер платіжного рахунку:

b)

Немає

Валюта:

PLN

……….......

Відсоткова ставка

Змінна

Валюта:

PLN

Змінна

Валюта:

PLN

ощадний рахунок Скарбничка (далі: KOS):

Номер платіжного рахунку:

2.

Відсоткова ставка

Гнучкий ощадний рахунок (далі: EKO):

Номер платіжного рахунку:

c)

……….......

……….......

Відсоткова ставка

Банк нараховує відсотки на суму заборгованості в ROR, яка є недозволеним
залишком, у розмірі 4-кратної ломбардної ставки Національного банку Польщі,
однак визначена таким чином відсоткова ставка не перевищуватиме розмір
максимальних відсотків за прострочення, визначених ст. 481 §21 Цивільного

кодексу Банк нараховує відсотки, починаючи з дати виникнення недозволеного
залишку до дня, що передує його погашенню.
3.

Відсоткова ставка EKO/KOS є змінною та вказана в Таблиці відсоткових ставок.
Умови зміни відсоткової ставки EKO/KOS зазначені в Регламенті. Відсотки
нараховуються з дати зарахування коштів на EKO/KOS до дня, що передує зняттю,
і нараховується щомісяця, в останній день календарного місяця. Додаткова оплата
або зняття коштів з EKO/KOS у будь-якій сумі можлива протягом усього терміну дії
договору без втрати відсотків.

4.

Власник

звертається

за

отриманням

виписок

до

ROR/EKO/KOS

як:............................. Інформація електронною поштою про доставку виписки в BI
(ТАК/НІ) Вибір паперової форми для отримання виписок та відправлення їх на
адресу для кореспонденції, як спосіб надання виписки, пов'язаний із стягненням
Банком збору в розмірі, зазначеному в TOIP, причому перша виписка за місяць є
безкоштовною для Власників, які не підписали договір про Віддалені канали.
5.

Власник уповноважує Банк стягувати з ROR/EKO/KOS збори та комісійні, належні
Банку (відповідно до TOIP) у строки їх платежу, без необхідності отримання
попередньої згоди Власника.

6.

У разі застосування двох ставок збору за ведення Рахунку, розмір яких залежить
від розміру активів Клієнта, придбаних у Банку або через Банк, або від доходу
Клієнта (на умовах, детально викладених у TOiP), з метою виконання зобов’язання
щодо правильного розрахунку збору за ведення Рахунку Банк обробляє дані про
активи та надходження Клієнта в об’єм продуктів Банку, а також інформацію,
отриману на підставі договорів з Товариствами інвестиційних фондів (Товариства),
керуючими компаніями, страховими компаніями та Noble Securities S.A., щодо
інвестиційних продуктів, що належать Клієнту (ст. 6, п. 1, буква b GDPR).
§3

1.

Дебетова картка (далі: Картка)

Положення, що стосуються Картки, застосовуються, коли Банк видає платіжну
картку Власнику.

2.

Власник може відмовитися від Договору у частині Картки протягом 14 днів за умови,
що Операції з Карткою не здійснювалися. У цьому випадку Банк може стягнути з
Власника витрати на видачу платіжної картки в розмірі збору за видачу платіжної
картки, зазначеного в TOiP.

3.

Власник зобов'язується сплатити зобов'язання, що випливають з Операцій,
здійснених у зв'язку з обслуговуванням Картки, разом із зборами та комісіями,
належними Банку, зазначеними в TOiP.

4.

Банк випускає платіжну картку типу …………. до ROR для: …………. з такими
параметрами:
Дані, які вносяться на Картку:.…………..
Денний ліміт готівкових операцій, у тому числі транскордонних платіжних операцій
з використанням дебетової картки для готівкових розрахунків.………….. PLN;
Денний ліміт безготівкових операцій, у тому числі транскордонних платіжних
операцій

з

використанням

дебетової

картки

для

безготівкових

розрахунків.………….. PLN
§4
1.

Віддалені канали

У рамках Віддалених каналів Користувач отримує доступ до Послуг електронного
банкінгу (далі: BE), зокрема: Інтернет-телефонний банкінг (далі BI), Мобільний
банкінг (далі BM) та Послуги телефонного банкінгу (далі: BT) щодо функціональних
можливостей, наданих Банком та зазначених в Повідомленні, розміщеному на
вебсайті Банку.

2.

Якщо Власник раніше отримував доступ до Віддалених каналів, положення, що
містяться в Договорі, замінюють діючі договори про використання Віддалених
каналів, але не змінюють поточні договори про продукт.

3.

Ідентифікація Власника в BE відбувається за допомогою:

Логін:

4.

…………………………….

Пароль:

Надіслані SMS-повідомленням

Наступні волевиявлення можуть подаватися в електронній формі (якщо Банк надає
таку функцію), а відповідні документи складатимуться на носіях ІТ-даних (так звана
рівнозначна паперова форма):
a)

заяви Сторін щодо банківської діяльності[1] та заяви Сторін щодо здійснення
діяльності, пов'язаної з торгівлею цінними паперами або іншими фінансовими
інструментами[2]

b)

заяви Власника рахунку та Noble Securities S.A. щодо маклерського рахунку,
який ведеться на підставі Договору про надання маклерських та брокерських
послуг у межах визначених у ньому функцій,

c)

заяви Власника рахунку та осіб, з якими Банк уклав агентський договір щодо
договорів страхування в обсязі, передбаченому загальними умовами
страхування або умовами страхування за договором групового страхування.

5.

Подання волевиявлень, зазначених у п. 4, Користувачем БЕ відбуватиметься з
використанням ідентифікаційних та авторизаційних даних відповідно до положень
Регламенту.

6.

Положення п. 1 - 5 застосовуються до волевиявлень, вчинених між Сторонами з
використанням електронних засобів зв'язку, зазначених у Законі про надання
електронних послуг.
§5.

1.

Прикінцеві положення

Договір укладений на невизначений строк. Строк, порядок розірвання та
можливість розірвання Договору кожною зі Сторін, а також умови внесення змін до
Договору визначаються в Регламенті.

2.

Зміни до Договору можуть бути внесені в електронній формі через BE, якщо Клієнт
дав згоду на таку форму спілкування, а в разі суперечності між змістом Договору та
Регламентом застосовуються положення Договору.

3.

Банк заявляє, що до укладення цього Договору він надав Власнику на його вимогу,
надіславши на вказану електронну адресу: шаблон договору, Регламент, TOiP,
документ

щодо

зборів,

Повідомлення,

Таблицю

відсоткових

ставок

та

Інформаційний лист. для вкладників. У разі відсутності заяви банк надав документи
в паперовій формі.
4.

Власник підтверджує отримання документів, перерахованих у пункті 3 вище,
включаючи Інформаційний лист для вкладників.
Інформація, що надається в рамках виконання інформаційного зобов’язання
(випливає з положень закону про захист персональних даних), надається вам на
спеціальному бланку разом із цим документом.
□ Я погоджуюсь / □ Я не погоджуюсь на прямий маркетинг Банку [3] через SMS
та телефон.
□ Я погоджуюсь / □ Я не погоджуюсь отримувати комерційну інформацію від
Банку [4] електронною поштою та в BI.
□ Я погоджуюсь / □ Я не погоджуюсь на обробку Банком моїх персональних
даних з метою представлення маркетингових пропозицій пов’язаних із Банком
компаній та осіб, які з ним співпрацюють [6], у тому числі на основі профілювання
та надсилання комерційної інформації [4] за допомогою:
-

електронних засобів зв'язку, у тому числі електронної пошти

□ ТАК / □ НІ

-

телекомунікаційного обладнання [3], у тому числі телефону

□ ТАК / □ НІ

□ Я погоджуюсь / □ Я не погоджуюсь надати Банку мої персональні дані: ім'я,
прізвище, адресу для кореспонденції, номер телефону, адресу електронної пошти,
номер PESEL та їх обробку компаніями холдингу Банку [5] та страховими
компаніями, з якими Банк уклав договори групового страхування клієнтів Банку [6]
з метою здійснення цими суб’єктами прямого маркетингу за допомогою SMS та

телефону [3] та отримання від них комерційної інформації [4] за допомогою
електронної пошти та BI.
У сфері податкового резидентства та податкових ідентифікаційних номерів:
-

Я зобов’язуюсь оновити подану заяву протягом 30 днів з дати зміни обставин, що
впливають на ці дані.

-

Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви.

Власним підписом підтверджую правильність наданих персональних даних.
Інформація про безконтактні та платежі, що виконуються офлайн
Картка, на яку подає заявку Власник, оснащена функціоналом безконтактних
платежів і дозволяє здійснювати авторизовані операції в режимі офлайн. Офлайноперації здійснюються без зв’язку з Банком, а це означає, що вони не блокують
кошти на рахунку і не підпадають під дію щоденних лімітів операцій, а їх
розрахунок може призвести до перевищення суми коштів, наявних на рахунку. За
запитом Власника Банк дозволяє блокувати безконтактний функціонал.
Підпис Клієнта, що є зразком підпису, який застосовується в Банку

PESEL/Дата
народження...............

ім'я і
прізвище:......................

……………………………….
печатка і підпис працівника
Банку

[1] на основі ст. 7 закону від 29 серпня 1997 р. «Банківське право»
На підставі ст. 70, п. 2, у зв'язку зі, ст. 13 закону від 29 липня 2005 року про торгівлю
фінансовими інструментами
[3] з використанням систем автоматичного виклику та телекомунікаційних термінальних
пристроїв відповідно до статті 172 Закону від 16 липня 2004 року «Закон про
телекомунікації»
[4] у розумінні ст. 2, п. 2 Закону від 18 липня 2002 р. про надання послуг електронним
шляхом
[5] у розумінні положень Закону про публічну пропозицію та умови управління
фінансовими інструментами для організованої системи торгівлі та про публічні компанії
[6] перелік цих суб'єктів доступний на www.getinbank.pl та у відділеннях Банку

