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Umowa o kartę przedpłaconą 

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu ………… w ………. pomiędzy: 
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, wpisanym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 438.025.241,00 PLN, który został w pełni wpłacony, 
………………………………………………….. 

/nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej Banku/ 

zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez: 

1. …………………………… - Pełnomocnik Banku 

/imię i nazwisko / 

2. …………………………… - Pełnomocnik Banku 

/imię i nazwisko / 

 

a Panem/Panią 

 

/imię i nazwisko/ 

/PESEL/ 

/seria i numer dokumentu tożsamości/ 

/adres zamieszkania/ 

 

zwanym/ą dalej „Posiadaczem rachunku” i łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Strony zawierają Umowę, w ramach której Bank wydaje kartę przedpłaconą do rachunku o numerze [numer rachunku 

bankowego] ………………………, umożliwiającą dokonywanie transakcji w ramach środków dostępnych na rachunku karty, w 

tym umożliwia realizację usług świadczonych przez dostawcę usług określonych w Regulaminie. 

2. Umowa obowiązuje do daty podanej na awersie karty, tj. do dnia …………………. [wpisać datę ważności karty podanej na 

karcie wydawanej Klientowi] roku i nie ulega przedłużeniu. 

3. Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz 

umożliwiania przeprowadzenia transakcji przy użyciu karty oraz ich rozliczania. 

4. Warunki wydawania i korzystania z karty określa Umowa, a w sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się 

postanowienia Regulaminu karty przedpłaconej, zwanego dalej „Regulaminem”. 

5. Pojęcia użyte w Umowie przyjmują brzmienie nadane im w Regulaminie. 

6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika karty o postanowieniach oraz zmianach Umowy i 

Regulaminu w zakresie użytkowania karty. 

§ 2. 

 

1. Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

2. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z jego rachunków bankowych opłat i prowizji należnych Bankowi 

wynikających z wykonywania Umowy, zgodnie z Taryfą. 

3. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, na zasadach określonych 

w Regulaminie. 

§ 3.  

1. Bank wydaje kartę na podstawie wniosku złożonego przez Posiadacza rachunku i po zawarciu Umowy. 

2. Bank jest właścicielem karty. 
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3. Data ważności karty podana jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. Jeśli 

Umowa zostanie rozwiązana przed upływem terminu ważności karty, Bank zablokuje kartę w ostatnim dniu 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 4. 

1. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku karty środków umożliwiających Bankowi pobranie 

należnych opłat i prowizji wskazanych w Taryfie. 

2. W przypadku przekroczenia salda dostępnych środków Posiadacz rachunku zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty 

kwoty powstałego zadłużenia wraz z należnymi Bankowi odsetkami.  

3. Od kwoty zadłużenia, od dnia jego wystąpienia do dnia spłaty, naliczane są odsetki w wysokości podanej w Tabeli 

oprocentowania. 

4. Posiadacz rachunku w przypadku niespłacenia swojego zadłużenia wymagalnego wobec Banku w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, upoważnia Bank do pobrania niespłaconych należności poprzez potrącenie jego zadłużenia w 
wysokości zadłużenia i należności Banku związanych z tym zadłużeniem (odsetki, prowizje) z wszelkich środków 
Posiadacza rachunku zgromadzonych na rachunkach w Banku.  
 

Rozdział 2. Używanie karty 

 

§ 5. 

1. Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą następujących transakcji: 

1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych logo MasterCard, w tym transakcji 

zbliżeniowych; 

2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard; 

3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich, oznaczonych logo MasterCard; 

4) płatności dokonywanych na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon. 

2. Karta umożliwia również wypłatę gotówki u akceptantów w ramach usługi cash back na terytorium Polski. 

3. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku karty oraz zmianę kodu PIN w bankomatach 

świadczących taką usługę. 

4. Karty nie wolno używać niezgodnie z prawem, w tym do zakupu towarów i usług zakazanych przez prawo. 

 

§ 6. 

1. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków 

na rachunku karty, w ramach dziennych limitów, jeżeli takie zostały przez Posiadacza rachunku wskazane, w ramach 

maksymalnych limitów określonych w Regulaminie. 

2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych 

określonych przez Bank, i może je zmieniać w trakcie trwania Umowy poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji, 

co nie jest traktowane jako zmiana warunków Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. 

 

§ 7. 

1. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 

1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków na rachunku karty lub wartość limitu transakcyjnego; 

2) przy użyciu karty czasowo zablokowanej lub zastrzeżonej; 

3) kartą, której kod PIN jest zablokowany lub możliwość dokonywania transakcji internetowych z użyciem 

zabezpieczenia 3D Secure; 

4) kartą, do której utracono prawo użytkowania. 

2. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą przez: 

1) Posiadacza rachunku odpowiada on sam; 

2) Posiadacza rachunku będącego osobą małoletnią o ograniczonej zdolności do czynności prawnych odpowiada jej 

przedstawiciel ustawowy; 

3) Użytkownika karty odpowiada Posiadacz rachunku. 

 

Rozdział 3. Ochrona karty 

 

§ 8. 

1. Użytkownik karty jest zobowiązany do ochrony karty przed jej utratą lub zniszczeniem. 
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2. Użytkownik karty jest zobowiązany do: 
1) przechowywania karty i ochrony kodów identyfikacyjnych oraz wszelkich środków dostępu do rachunku karty z 

zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty 
razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym; 

2) nieudostępniania karty i kodów identyfikacyjnych oraz środków dostępu osobom nieupoważnionym; 
3) używania numeru CVV2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 
4) korzystania z karty zgodnie z niniejszą Umową oraz Regulaminem; 
5) stosowania silnego uwierzytelnienia transakcji wykonywanych z użyciem karty, zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie 
3. Numer karty może być udostępniany wyłącznie w celu dokonania transakcji zgodnie z warunkami Umowy albo zgłoszenia 

faktu zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty. 
 

§ 9. 
1. Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik 

karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów: 
1) telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem telefonu +48 86 215 50 50; 
2) osobiście w placówce Banku; 
3) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu +48 828 828 828; 
4) za pośrednictwem portalu kartowego. 

2. W celu zarejestrowania powyższego zgłoszenia, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie 
niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 
4. W przypadku złożenia zawiadomienia o kradzieży karty Użytkownik karty powinien złożyć oświadczenie o okolicznościach 

kradzieży i potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję. 
 

Rozdział 4. Odpowiedzialność 
 

§ 10. 
1. W przypadku utraty, kradzieży , przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty, będącego wynikiem naruszenia przez 

Użytkownika karty, co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w § 8, odpowiedzialność Posiadacza rachunku za 
transakcje dokonane przy użyciu karty: 
1) do dnia zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, jest ograniczona do kwoty wskazanej w Regulaminie; 
2) po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, jest wyłączona; 
1) jest pełna, jeżeli Użytkownik karty, wskutek rażącego niedbalstwa naruszył co najmniej jeden  

z obowiązków, o których mowa w § 8 lub § 9 ust. 1, doprowadzając przez to do nieautoryzowanej transakcji. 
2. Jeżeli Bank nie zapewni Posiadaczowi rachunku możliwości dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, Posiadacz 

rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.  
 

 
Rozdział 5. Reklamacje 

 
§ 11. 

Sposób złożenia reklamacji i termin jej rozpatrzenia został określony w Regulaminie. 
 
 

Rozdział 6. Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy 
 

§ 12. 
1. Posiadacz rachunku ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

karty, o ile nie dokonał żadnej transakcji przy użyciu tej karty.  
2. W przypadku, gdy termin odstąpienia od Umowy przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, to termin 

ten upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 
3. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Posiadacz rachunku przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu pod 

wskazany w oświadczeniu adres placówki Banku. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest 
wysłanie listem zwykłym oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

4. Posiadacz rachunku nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy z wyjątkiem opłaty za wydanie karty  
i innych kosztów faktycznie poniesionych przez Bank, zgodnie z obowiązującą Taryfą. 
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§ 13. 
 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu 
wypowiedzenia, z ważnych powodów, którymi są: 
1) brak obrotów na rachunku karty, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem opłaty za kartę, utrzymujących się 

nieprzerwanie przez okres: 
a) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku karty pozwala na bieżące pokrycie należnych Bankowi prowizji  

i opłat wynikających z Taryfy, 
b) 6 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku karty nie wystarcza na bieżące pokrywanie należnych Bankowi 

prowizji i opłat wynikających z Taryfy; 
2) spowodowanie niedozwolonego salda debetowego na rachunku karty i niezapewnienia uzupełnienia brakujących 

środków w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia; 
3) wycofanie produktu z oferty Banku; 
4) niedotrzymanie przez Posiadacza rachunku warunków Umowy; 
5) użytkowanie karty niezgodnie z prawem, 
z zastrzeżeniem, że zablokowanie karty przez Bank z przyczyn podanych w Regulaminie jest równoznaczne  
z wypowiedzeniem Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. O wypowiedzeniu Umowy Bank powiadamia pisemnie Posiadacza rachunku przekazując zawiadomienie listem 
poleconym, wyznaczając termin uregulowania wszelkich zobowiązań z tytułu zrealizowanych transakcji oraz należnych 
Bankowi prowizji i opłat wynikających z Umowy. 

4. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do uregulowania 

wszelkich zobowiązań z tytułu wykonania Umowy najpóźniej w ostatnim dniu wypowiedzenia oraz uiszczenia wszelkich 
opłat i prowizji należnych Bankowi.  

7. W przypadku transakcji, które zostały zaksięgowane na rachunku karty po zakończeniu trwania Umowy, Posiadacz 
rachunku jest zobowiązany do ich spłaty zgodnie z terminem na wezwaniu do zapłaty. 

8. Jeżeli koniec terminu wypowiedzenia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, okres wypowiedzenia 
ulega przedłużeniu i upływa z końcem pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. 

9. Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy winien złożyć dyspozycję odnośnie środków 
pieniężnych znajdujących się na rachunku karty na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
 

§ 14. 
Z chwilą dostarczenia do Banku skróconego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku lub uzyskania od organu wypłacającego 
świadczenie pisemnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku, Umowa wygasa, a karta zostaje zablokowana. Bank nalicza 
odsetki i pobiera opłaty i prowizje do dnia śmierci Posiadacza rachunku. 
 
 

Rozdział 7. Oświadczenia 
 

§ 15. 
 
Strony  ustalają, że: 
1) w przypadku, gdy Posiadacz rachunku pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia, nie wykona zobowiązań wobec 

Banku wynikających z niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji 
objętych tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta  8, prowadzącemu 
system Bankowy Rejestr i w związku z jego prowadzeniem będącemu instytucją, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy 
Prawo bankowe. Gromadzone w zbiorze danych Bankowy Rejestr dane mogą być udostępniane: 
a) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku  

z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe , 

b) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych , w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie; 

2) powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Posiadacza rachunku biurom informacji 
gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, gdy 
spełnione są łącznie następujące warunki: 
a) zadłużenie powstało z tytułu wykonywania Umowy, 
b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec Banku wynosi co najmniej 200,00 PLN (słownie: dwieście 

złotych 00/000), 
c) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni, 
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d) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez 
Posiadacza rachunku, a jeżeli Posiadacz rachunku nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania 
Posiadacza rachunku, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura,  
z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura; 

3) Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych określone są w Klauzulach informacyjnych i 
klauzulach zgód, które są integralną częścią niniejszej Umowy. 

 
 

§ 16. 
 
Posiadacz rachunku dobrowolnie oświadcza, że: 
1.  został poinformowany o możliwości wydania przeze niego do jego indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na 

wypadek śmierci oraz o treści art. 56  ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, 
rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki karty, rachunki oszczędnościowe, rachunki 
oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej),  o skutku złożenia dyspozycji (wypłata 
przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie 
wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/ osobami wskazaną/ wskazanymi w dyspozycji 
(zapisobiercą/ zapisobiercami) mogą  być:  małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo; 

2. przyjął do wiadomości, że na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe , Bank może 
– za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A – przekazać do instytucji finansowych, 
będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy, a 
związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 
 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 

§ 17. 
1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 

wprowadzane w postaci aneksu do Umowy. 
2. Strony ustalają, że przez formę pisemną rozumie się również uznawane przez przepisy prawa za równoważne formie 

pisemnej, w szczególności formę elektroniczną określoną w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  
. 

3. Zmiany: 
1) Taryfy, w tym jej nazwy; 
2) Regulaminu, w tym jego nazwy; 
3) wysokości limitów transakcyjnych dla karty wydanej w ramach Umowy; 
4) polegające na wprowadzeniu przez Bank ulepszeń technologicznych w zakresie kart, 
nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy. 

§ 18. 
1. Posiadacz rachunku powiadamia Bank o każdej zmianie w zakresie danych osobowych ujawnionych w Umowie, w tym o 

każdej zmianie swego adresu do korespondencji. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie zapisy Regulaminu, właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o usługach płatniczych, ustawy Prawo bankowe oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe 
przepisy prawa. 

§ 19. 
1. W sprawach spornych dotyczących wykonania dyspozycji złożonej za pośrednictwem Infolinii Banku, dowodem 

rozstrzygającym będzie zarejestrowane przez Bank nagranie przedmiotowej rozmowy telefonicznej, które na wniosek 
Posiadacza rachunku będzie mu udostępnione na trwałym nośniku. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika  
z przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Posiadacz rachunku może się zwrócić o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników 
Konsumentów. 

4. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. 

5. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez wszczęcie postępowania przed 
Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą 
być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank 
czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 PLN. Procedurę 
postępowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 
internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl). 

6. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie,  
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. 

http://www.zbp.pl/
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7. Środki gromadzone na rachunku karty są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
8. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
9. Językiem Stron Umowy jest język polski.  

 
Rozdział 9. Informacja dla Posiadaczy rachunków o ustawowym systemie gwarantowania depozytów 

 

§ 20. 
Depozyty gromadzone w Banku BPS S.A., tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem 

gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ), według 

następujących zasad: 

1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących 
deponentów: 
a) osoby fizyczne;  
b) szkolne kasy oszczędności, rady rodziców i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe;  
c)     osoby prawne; 
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

2) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień zawieszenia działalności Banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do 
właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do 
wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia 
działalności Banku; 

3) Środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach 
deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową 
lokatę oszczędnościową); 

4) W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku 
przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;  

5) Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz  
z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym 
w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 
a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi 

przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi 
świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi,  

b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu 
Posiadacza rachunku,  

o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 
6) Gwarancjami BFG nie są objęte  

a) wierzytelności, które mogą powstać wobec podmiotów nie objętych systemem gwarantowania, w przypadku 
których bank jedynie pośredniczy w zawieraniu umów 

b) wierzytelności mogące powstać w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, kiedy podmiot 
objęty systemem gwarancji wystawia dokument pieniężny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne 

c) wierzytelności powstałe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w przypadku gdy nie można 
zidentyfikować deponenta. 

 

§ 21. 
Załącznikami do Umowy są: 

1) Regulamin; 
2) Taryfa (wyciąg); 
3) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

 
Oświadczenia Posiadacza rachunku 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią i warunkami zawartymi w Umowie i w Regulaminie przed zawarciem 
Umowy i są one dla mnie zrozumiałe oraz otrzymałem/am* następujące dokumenty: 

1) Wzór Umowy o kartę przedpłaconą; 
2) Regulamin kart przedpłaconych; 
3) Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji; 
4) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę. 
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 Dzień, miesiąc, rok          Podpis Posiadacza rachunku 

 

 

 

 

Podpis Posiadacza rachunku  Pieczęć, data i podpisy osób upoważnionych za 

Bank  

Dokumenty i tożsamość osoby podpisującej Umowę sprawdzono, podpis złożono w mojej obecności.  

 

 

 

 

Miejscowość, data, podpis i pieczątka pracownika Banku 

 

 

* Należy zaznaczyć jedną z opcji. 


