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OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓ W BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU  –  Pionie 
Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku SA  

§ 1 
Obowi ązywanie Ogólnych Warunków Umów (dalej: OWU) 

1. OWU stosuje się do umów rachunku bankowego, w tym do umów 
określających sposób dostępu do rachunku bankowego, a takŜe do umów o 
prowadzenie lokat pienięŜnych, dalej zwanych łącznie Umowami.  

2. OWU określają prawa i obowiązki Getin Noble Banku SA, zwanego dalej 
Bankiem oraz Posiadacza rachunku, wynikające z umów, o których mowa w 
ust. 1, w szczególności zasady otwierania i prowadzenia rachunku 
bankowego. 

§ 2 
Zawarcie i zmiany Umowy 

1. Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umów powinny nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą 
informowania Banku o czynnościach i faktach mających wpływ na jego 
sytuację prawną.  

3. W przypadku zmiany treści informacji podanych we wniosku, Klient 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank  

§ 3  
Zakres dost ępnych produktów 

Z tytułu zawarcia umowy rachunku bankowego Posiadaczowi przysługuje prawo 
do: 
  - prowadzenia rozliczeń pienięŜnych, 
  - otrzymania karty płatniczej Mastercard 
  - internetowego dostępu do rachunku GB24, 
  - zakładania lokat terminowych, 
  - zakładania lokat specjalnych, 
a po dodatkowej aktywacji następujące usługi: 
  - korzystania z SMS SERWIS, 
  - automatycznego lokowania środków,  
  - korzystania z debetu w rachunku.  

§ 4 
Kolizja postanowie ń 

W razie sprzeczności treści Umów z OWU strony związane są postanowieniami 
umowy. 

§ 5 
Prowizje i inne opłaty 

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapłaty prowizji lub opłat z tytułu 
wykonywanych przez Bank czynności związanych z obsługą rachunku, w 
wysokości określonej w Tabeli prowizji i oprocentowania dla klientów 
firmowych Getin Noble Banku SA (dalej Tabela). 

2. Posiadacz rachunku upowaŜnia Bank do obciąŜania jego rachunku 
prowizjami i opłatami naleŜnymi Bankowi, niezaleŜnie od stanu środków na 
rachunku. 

3. Bank ma prawo dokonać zmian w Tabeli w trakcie trwania Umowy w 
przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniŜszych przesłanek: 
1) zmiana poziomu inflacji lub innych wskaźników makroekonomicznych, 
2) zmiana sytuacji rynkowej lub zmiana obowiązujących regulacji 

prawnych, podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności 
banków, 

3) zmiana wysokości kosztów ponoszonych przez Bank przy realizacji 
usług, operacji lub czynności bankowych, 

4) zmiany wewnętrzne w Banku o charakterze organizacyjnym lub 
technologicznym.  

4. W przypadku zmian Tabeli, postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio. 
§ 6 

Lokaty 
1. ZałoŜenie lokaty następuje na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku 

złoŜonej ustnie w placówce,  telefonicznie  lub za pośrednictwem Internetu.  
2. Wkład wraz z oprocentowaniem stawiane są do dyspozycji Posiadacza 

rachunku w ostatnim dniu okresu umownego.  
3. Lokata, co do której Posiadacz rachunku nie złoŜył dalszej dyspozycji jest 

automatycznie odnawiana na taki sam okres, zgodnie z aktualną ofertą 
Banku, zawartą w Tabeli. Za początek okresu lokaty odnowionej przyjmuje 
się ostatni dzień obowiązywania lokaty z okresu poprzedniego. 

4. W trakcie trwania lokaty Posiadacz rachunku nie moŜe zmieniać terminu 
lokaty. 

5. Wypłata lokaty przed upływem jej terminu powoduje: 
− utratę oprocentowania, jeŜeli lokata zostanie wypłacona w ciągu 1 

miesiąca od jej załoŜenia lub odnowienia, 
− obniŜenie oprocentowania do wysokości określonej w Tabeli , jeŜeli lokata 

została wypłacona w terminie późniejszym niŜ określony powyŜej.  
6. Likwidacja lokaty terminowej walutowej, w przypadku zlecenia przelewu 

waluty na rachunek w innym banku wymaga zachowania trybu właściwego 
dla realizacji polecenia przelewu za granicę,  a  polecenie przelewu środków 
na rachunek złotowy, musi być poprzedzone dokonaniem przez Bank skupu 
waluty. 

7. Posiadacz rachunku jest uprawniony do negocjowania wysokości 
oprocentowania w przypadku lokowania środków, których minimalną 
wysokość określa Tabela. 

8. Lokaty specjalne mogą być zawierane na okresy od 1 do 365 dni. Lokaty o 
okresach krótszych niŜ 7 dni mogą być zakładane wyłącznie bezgotówkowo. 

9. Lokaty specjalne nie podlegają odnowieniu. Po zakończeniu okresu 
umownego Bank przekazuje środki lokaty specjalnej na wskazany rachunek 
Klienta. 

10. Likwidacja lokaty specjalnej przed okresem, na jaki została ustanowiona  
powoduje utratę oprocentowania.  

11. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub 
telefonicznej zamiaru wypłaty lokaty w kwocie wyŜszej niŜ określona przez 
Bank. Zgłoszenia naleŜy dokonać w terminie 2 dni roboczych przed dniem 
wypłaty w jednostce Banku, w której zamierza on dokonać wypłaty. 
Wysokość limitów wypłaty określana jest odrębnie dla kaŜdej placówki 
Banku i podawana do wiadomości posiadacza rachunku przez wywieszenie 
w placówce Banku. 

§ 7 
Automatyczne lokowanie środków  

1. Środki zgromadzone na rachunku Posiadacza podlegają automatycznemu 
lokowaniu w kaŜdym dniu, w którym saldo na koniec dnia wynosi minimum 
50.000 złotych. 

2. JeŜeli kwota środków zgromadzonych na rachunku jest niŜsza od 
wymaganego minimum odsetki naliczane są wg stopy obowiązującej dla 
rachunku Posiadacza. 

§ 8 
Rozliczenia zagraniczne 

1. JeŜeli złoŜone przez Klienta polecenie wypłaty za granicę wraz z 
dokumentami wymaga uzupełnienia, realizacja polecenia następuje po jego 
dokonaniu.  

2. Warunki realizacji przelewów transgranicznych zamieszczone są na 
stronach www.getinbank.pl.  

3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podawania Bankowi tytułu 
płatności lub kodu statystycznego płatności, które są niezbędne do celów 
sprawozdawczych. 

§ 9 
Wpłaty na rachunek 

1. Posiadacz rachunku moŜe dokonać wpłat gotówkowych w dowolnej 
placówce Banku w formie wpłaty do kasy lub wpłaty zamkniętej.  

2. Wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane w PLN, EUR, USD.  
3. W przypadku rachunków prowadzonych w CHF i GBP wpłaty dokonywane 

są w formie gotówkowej w wybranych placówkach Banku, zgodnie z 
informacjami  zamieszczonymi w tych placówkach, a w pozostałych w formie 
bezgotówkowej.  

§ 10 
Wypłaty z rachunku  

1. Z uwzględnieniem postanowień umowy rachunku bankowego Bank jest 
zobowiązany do wypłat gotówkowych  w PLN, EUR , USD.  

2. W przypadku rachunków prowadzonych w CHF i GBP wypłaty dokonywane 
są w formie gotówkowej w wybranych placówkach Banku, zgodnie z 
informacjami  zamieszczonymi w tych placówkach, a w pozostałych w formie 
bezgotówkowej. 

§ 11 
Czeki 

1. Czek gotówkowy jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do 
zapłaty w okresie 10 dniu kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy 
czym daty wystawienia nie wlicza się do okresu dziesięciodniowego. 

2. Bank jest zobowiązany do realizacji czeków: na okaziciela do wysokości 
10 000 PLN, imiennych do wysokości salda na rachunku.  

3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zastrzeŜenia zgubionych lub 
skradzionych czeków.  

§ 12 
Przeliczenia 

1. Przy wpłatach i wypłatach w innej walucie wymienialnej niŜ waluta rachunku, 
przy zmianie waluty rachunku lub przy wypłatach w PLN – do przeliczeń 
stosuje się odpowiednio kursy kupna – sprzedaŜy obowiązującego w Banku , 
wg Tabeli podstawowej kursów walut. 

2. Bank nie prowadzi obrotu bilonem USD, EUR, GBP i CHF, dlatego wszelkie 
kwoty wyraŜone w bilonie  przeliczane będą na złote polskie wg kursu 
średniego NBP, obowiązującego w chwili dokonywania operacji. 

3. Posiadacz rachunku upowaŜnia Bank do skupu walut, zgodnie z 
obowiązującymi w Banku zasadami, w przypadku otrzymania środków w 
walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku złotowego.  Bank dokona 
skupu waluty po kursie kupna  dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut 
Getin Noble Banku SA lub na Ŝyczenie Posiadacza rachunku lub 
uprawnionego przez niego pełnomocnika do dokonania tej czynności, Bank 
moŜe zastosować kurs negocjowany, ustalony na zasadach określonych w 
Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili 
dokonywania operacji. 

§ 13 
Saldo debetowe 

1. Posiadacz rachunku moŜe wnioskować o umoŜliwienie mu przejściowego 
zadłuŜania się w rachunku ponad stan posiadanych środków. Decyzja o 
aktywowaniu usługi jest podejmowana przez Bank i zaleŜy od oceny 
zdolności kredytowej Posiadacza rachunku. 

2. Bank jest uprawniony do naliczenia oprocentowania debetu zgodnie z 
Tabelą. Oprocentowanie naliczane jest za kaŜdy dzień korzystania z debetu i 
płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym powstał debet. 
ObciąŜenie rachunku z tytułu oprocentowania następuje niezaleŜnie od 
stanu środków na rachunku. 

3. Oprocentowanie debetu jest zmienne. Do zmian wysokości oprocentowania 
debetu postanowienia § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Kwotę debetu Posiadacz rachunku zobowiązany jest wyrównać w terminie 
30 dni, licząc od dnia powstania debetu. 

5. W przypadku niewyrównania salda debetowego w terminie, Bank będzie 
naliczał oprocentowanie podwyŜszone oraz opłaty za upomnienie zgodnie z 
Tabelą. 
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6. Prawo do debetu ulega automatycznemu zawieszeniu, a Posiadacz 
rachunku traci prawo do składania dyspozycji powodujących saldo 
debetowe, w przypadku zajęcia wierzytelności Posiadacza z rachunku 
bankowego w postępowaniu egzekucyjnym - z chwilą doręczenia Bankowi 
zawiadomienia o zajęciu rachunku. 

7. Bank jest uprawniony do zmiany warunków umowy w przypadku powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego. 

§ 14 
Dyspozycje telefoniczne Klienta 

1. Posiadacz rachunku jest uprawniony do składania dyspozycji dotyczących 
jego rachunku oraz uzyskiwania informacji o rachunku za pośrednictwem  
połączenia telefonicznego z Centrum Obsługi Klienta, zwanego dalej COK, 
po podaniu umówionego hasła. 

2. W przypadku powstania wątpliwości co do treści udzielonej dyspozycji 
dotyczącej rachunku bankowego, wynikającej z niepełnego lub 
niewyraźnego złoŜenia dyspozycji albo wątpliwości co do toŜsamości osoby 
składającej dyspozycję, Bank zastrzega sobie prawo odmowy jej realizacji. 

3. Posiadacz rachunku jest kaŜdorazowo zobowiązany do potwierdzenia 
zgodności składanej dyspozycji. Brak potwierdzenia moŜe być przyczyną nie 
zrealizowania operacji przez Bank. 

4. Bank realizuje dyspozycje zgłoszone do Banku w godzinach pracy COK, 
najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu złoŜenia dyspozycji 

5. Bank jest uprawniony do elektronicznego zapisu prowadzonych z 
Posiadaczem rachunku rozmów oraz dyspozycji składanych telefoniczne.  

6. W razie wątpliwości co do treści dyspozycji decydująca jest treść nagrania.   
§ 15 

Dostęp internetowy GB24  
Posiadacz rachunku ma prawo do składania dyspozycji oraz uzyskiwania 
informacji o rachunku równieŜ za pośrednictwem internetowego kanału dostępu. 
Bank oferuje dostęp zabezpieczony kartą mikroprocesorową oraz kartą TAN.  

Dostęp zabezpieczony kart ą mikroprocesorow ą 
1. Dostęp do rachunku przez Internet jest moŜliwy po podaniu przez 

Posiadacza rachunku identyfikatora do logowania oraz hasła. Autoryzacja 
transakcji następuje przy uŜyciu karty mikroprocesorowej zabezpieczonej 
kodami  PIN i PUK  

2. GB24 umoŜliwia następujący zakres usług: 
a) sprawdzenie salda rachunku, 
b) sprawdzenie historii rachunku, 
c) generowanie i wydruk wyciągów, 
d) złoŜenie dyspozycji przelewu lub zlecenia w ramach określonego 

limitu operacji, 
e) załoŜenie lub likwidacja lokaty terminowej. 
f) zmianę haseł i kodów PIN,  
g) określenie zakresu uprawnień poszczególnych uŜytkowników. 

3. Posiadacz rachunku moŜe składać dyspozycje w granicach określonych w 
umowie rachunku bankowego limitów operacji. 

4. Limity nie dotyczą zakładania lokat terminowych. 
5. Osoby uprawnione do korzystania z GB24 wskazuje Posiadacz rachunku we 

wniosku o udostępnienie GB24. 
6. Bank udostępnia GB24 do wskazanych  przez Posiadacza rachunków.  
7. W przypadku utraty karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złoŜyć w 

Banku dyspozycję zablokowania karty – telefonicznie do COK lub w 
dowolnej placówce Banku. Zablokowanie karty uniemoŜliwia dokonywanie 
autoryzacji zleceń zablokowaną kartą. W uzasadnionych przypadkach, 
szczególnie w razie podejrzenia, Ŝe z karty moŜe korzystać osoba 
nieuprawniona, blokady karty moŜe dokonać Bank, bez odrębnej dyspozycji 
Posiadacza rachunku. 

8. Posiadacz rachunku ponosi wszelką odpowiedzialność za udostępnianie 
identyfikatorów, haseł, kodów PIN i kart osobom trzecim. 

9. Za pośrednictwem GB24 zabezpieczonego kartą mikroprocesorową 
Posiadacz rachunku moŜe składać polecenia wypłaty za granicę, z 
zastrzeŜeniem § 8 OWU.    

10. Ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych Bank ma prawo 
czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za 
pośrednictwem GB24. W przypadku zawieszenia dostępu do GB24 Bank 
informuje UŜytkownika poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na 
stronie www.gb24.pl, nie później niŜ 24 godziny przed planowanym 
wyłączeniem internetowego kanału dostępu GB24, a w przypadku awarii w 
najkrótszym moŜliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym 
problemie. 

Dostęp internetowy GB24 zabezpieczony kart ą TAN 
1. W ramach usługi internetowego kanału dostępu GB24, Bank zapewnienia 

dostęp do środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 
za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej 
wykorzystywanych przez UŜytkownika GB24, a takŜe: 
a) realizację złoŜonych w złotych polskich i autoryzowanych przy uŜyciu 

karty TAN, dyspozycji, dotyczących środków zgromadzonych na 
rachunkach Bankowych do wysokości salda z uwzględnieniem 
przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, w postaci:  

− polecenia przelewu środków na inny rachunek bankowy, 
− złoŜenia lub odwołania zleceń stałych lub przelewów odroczonych na 

inne rachunki bankowe, 
− załoŜenia i likwidacji  lokaty terminowej, 

b) udostępnianie informacji o Rachunkach Bankowych w zakresie: 
− aktualnego salda i obrotów, 
− historii operacji, za wybrany okres z moŜliwością wydruku, 
− załoŜonych internetowych lokat terminowych. 

c) udostępnienie dodatkowych usług. 

2. W przypadku złoŜenia dyspozycji przelewu Bank obciąŜa rachunek z datą 
złoŜenia dyspozycji, a jej realizacja następuje najpóźniej w pierwszym dniu 
roboczym następującym po dniu złoŜenia dyspozycji.  

3. W przypadku zleceń stałych i przelewów odroczonych Bank obciąŜa 
rachunek i realizuje dyspozycję z datą określoną jako termin realizacji 
zlecenia. JeŜeli termin realizacji dyspozycji przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny, obciąŜenie rachunku i realizacja dyspozycji następuje w 
najbliŜszym poprzedzającym dniu roboczym. 

4. W przypadku braku środków na rachunku w dniu określonym jako termin 
realizacji zlecenia stałego lub przelewu odroczonego, zlecenie to podlega 
próbie realizacji jeszcze przez kolejnych 5 dni roboczych. 

5. W przypadku dyspozycji składanych po godzinie 22:00 za datę złoŜenia 
dyspozycji uwaŜa się następny dzień roboczy.  

6. Posiadacz GB24 zobowiązany jest do powiadamiania Banku na piśmie o 
zmianach danych adresowych własnych oraz UŜytkowników GB24, nie 
później niŜ w ciągu 14 dni od zaistnienia tych zmian. JeŜeli Posiadacz GB24 
nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych 
adresowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Bank będzie uprawniony 
do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli za ustalenie nowego 
adresu Posiadacza GB24 lub UŜytkownika GB24.    

7. Posiadacz GB24 przyjmuje do wiadomości i akceptuje powierzanie przez 
Bank technicznej obsługi internetowego kanału dostępu podmiotom 
zewnętrznym, tj. przedsiębiorcom niezaleŜnym od Banku. 

8. Posiadacz GB24 jest zobowiązany do nieujawniania takich informacji o 
działaniu usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie moŜe 
spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających 
bezpieczeństwo dyspozycji składanych przez UŜytkowników GB24. 

9. Posiadacz GB24 ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z 
udostępnienia identyfikatora, hasła dostępu i karty TAN osobie 
nieuprawnionej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 września 2002 
r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 
1385). 

10. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania 
dyspozycji przez osoby nieuprawnione, po złoŜeniu przez Posiadacza  lub 
UŜytkownika GB24 dyspozycji zastrzeŜenia karty TAN: 
a) od momentu złoŜenia dyspozycji zastrzeŜenia – w przypadku, gdy 

została złoŜona pisemnie w Placówce Banku, Placówce Franczyzowej 
lub telefonicznie pod numerem 197 97, 

b) od godz. 8:00 pierwszego dnia roboczego po złoŜeniu dyspozycji 
zastrzeŜenia – w przypadku, gdy złoŜona została drogą elektroniczną. 

11. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowaną dyspozycję w 
przypadku gdy jej treść zawiera nieprawidłowe lub niepełne dane w zakresie 
numeru rachunku beneficjenta oraz tytułu płatności. 

12. Ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych Bank ma prawo 
czasowo zawiesić moŜliwość korzystania z GB24 w całości lub w odniesieniu 
do poszczególnych usług. W takim przypadku UŜytkownik GB24 moŜe 
składać dyspozycje w Placówkach Banku lub Placówkach Franczyzowych.  

13. ZałoŜenie lub likwidacja Lokaty, przelewy wykonane za pomocą opcji 
„Przelew pomiędzy własnymi rachunkami” nie wymagają autoryzacji 
UŜytkownika GB24. Pozostałe dyspozycje wymagają autoryzacji 
dokonywanej przez UŜytkownika GB24. Autoryzacja dyspozycji złoŜonych 
przez UŜytkownika GB24 jest dokonywana przez podanie Kodu Autoryzacji z 
karty TAN. 

14. KaŜda dyspozycja złoŜona przez UŜytkownika GB24 za pośrednictwem 
GB24 i poprawnie autoryzowana, z zastrzeŜeniem, jest równoznaczna z 
dyspozycją Posiadacza GB24 i jego obciąŜa. 

15. Dyspozycja złoŜona przez UŜytkownika GB24 jest nieodwołalnym i 
ostatecznym wyraŜeniem woli, za wyjątkiem dyspozycji z odroczonym 
terminem płatności (zlecenia stałego, przelewu odroczonego), dla której 
dopuszcza się złoŜenie odwołania dyspozycji najpóźniej w dniu roboczym 
poprzedzającym dzień jej wykonania. 

16. W przypadku odmowy lub braku moŜliwości wykonania dyspozycji złoŜonej 
przez UŜytkownika GB24 z przyczyn niezaleŜnych od Banku, Bank 
niezwłocznie udostępni Posiadaczowi informację na ten temat w GB24, 
oznaczając taką dyspozycję jako odrzuconą. 

§ 16 
SMS SERWIS 

1. Posiadacz rachunku moŜe korzystać z dostępu do rachunku za 
pośrednictwem telefonu komórkowego. 

2. Usługa SMS umoŜliwia: 
− otrzymywanie komunikatów o saldzie rachunku raz dziennie od wtorku 

do soboty o godzinie 09:30, 
− otrzymywanie komunikatów o zmianie salda rachunku po kaŜdej 

operacji, 
− po wysłaniu zapytania SMS otrzymanie komunikatu o ostatnich pięciu 

operacjach, 
− po wysłaniu zapytania SMS otrzymania komunikatu o aktualnym saldzie 

rachunku. 
3. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do korzystania usługi SMS 

Serwis po jej aktywacji. Aktywacja usługi następuje na wniosek Posiadacza 
rachunku złoŜony w formie telefonicznej lub faksowej na numer COK.  

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług: 
− wynikające z winy operatora telefonii komórkowej, 
− powstałe z powodu awarii zasilania lub przerw w pracy Banku 

powstałych nie z jego winy, 
− będące skutkiem powstania wad lub uszkodzeń telefonu komórkowego 
− inne zakłócenia, powstałe z przyczyn niezawinionych przez Bank. 

5. Bank nie odpowiada równieŜ za szkodę spowodowaną opóźnieniem w 
przesłaniu do Banku przez operatorów GSM komunikatów nadanych przez 
Posiadacza rachunku. 
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§ 17 
Odpowiedzialno ść Banku 

1. Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku. 

2. Bank odpowiada równieŜ za skutki zrealizowania dyspozycji przez osoby 
trzecie, po złoŜeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji blokady hasła lub 
karty: 

− od momentu złoŜenia dyspozycji blokady  jeŜeli została złoŜona 
telefonicznie lub pisemnie w placówce Banku   

− od godziny 10 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia 
dyspozycji blokady przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną. 

3. Bank odpowiada do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 
udowodnionych utraconych korzyści.  

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za termin uznania rachunku odbiorcy w 
innym banku. 

§ 18 
Rozliczenia pieni ęŜne 

1. Bank jest zobowiązany do wykonywania zleconych rozliczeń pienięŜnych 
bez zbędnej zwłoki, najpóźniej następnego dnia roboczego następującego 
po dniu ich złoŜenia. 

2. Bank realizuje dyspozycje Posiadacza rachunku w granicach dostępnych na 
rachunku środków.  

3. W przypadku złoŜenia kilku dyspozycji obciąŜeniowych jednocześnie, przy 
braku środków na realizację wszystkich, Bank realizuje je zgodnie z 
kolejnością wskazaną przez Posiadacza rachunku, a w braku takiej 
dyspozycji według własnego uznania.  

4. Polecenie przelewu złoŜone w Banku moŜe być przez Posiadacza rachunku 
odwołane, jeŜeli do momentu odwołania nie obciąŜono jego rachunku. 

§ 19 
Reklamacje 

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieŜąco uzgadniać stan swego 
rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunku Posiadacza 
rachunku zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dniu od daty 
otrzymania wyciągu lub zawiadomienia. 

§ 20 
Mylne ksi ęgowanie 

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu mylnie 
zaksięgowanych, nienaleŜnych mu środków.  

§ 21 
Pełnomocnicy  

1. Pełnomocnictwa dla osób trzecich Posiadacz rachunku ustanawia i określa 
ich zakres na Karcie wzorów podpisów poprzez złoŜenie swojego podpisu. 

2. Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Umowy.  
§ 22 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Umowę zawartą na czas nieokreślony Posiadacz rachunku moŜe rozwiązać 

za pisemnym wypowiedzeniem w kaŜdym czasie. 
2. Bank jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia z waŜnych powodów, w szczególności jeŜeli: 
a) do Banku wpływają dyspozycje wystawione przez Posiadacza rachunku 

przekraczające stan wolnych środków, 
b) debet lub kredyt na rachunku nie zostały wyrównane w terminie, 
c) Posiadacz naruszył inne warunki umowy, 
d) rachunek nie wykazuje obrotów przez okres 3 miesięcy (nie licząc 

naliczonych prowizji). 
3. Wypowiedzenie umowy rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem 

umowy o kredyt w rachunku. 
§ 23 

Zmiany OWU 
1. Bank moŜe dokonywać zmian niniejszych Ogólnych Warunków Umów w 

celu ich dostosowania do sytuacji rynkowej, przepisów prawa, lub wymogów 
wewnętrznych.  

2. W takim przypadku Bank informuje Posiadacza rachunku o dokonanych 
zmianach. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od 
poinformowania, Posiadacz rachunku nie wypowie Umowy z zachowaniem 
30-dniowego terminu wypowiedzenia. 

3. Zawiadomienie o dokonaniu zmian wysłane drogą listową uwaŜa się za 
doręczone po upływie 7 dni od dnia jego wysłania Posiadaczowi rachunku, 
zgodnie z postanowieniami § 24. 

§ 24 
Doręczanie pism 

W razie zmiany siedziby Posiadacza rachunku w czasie trwania Umowy, 
Posiadacz ma obowiązek pisemnie zawiadomić Bank o nowym adresie, ze 
wskazaniem numeru Umowy. W przypadku niespełnienia tego wymogu 
korespondencję przesyłaną na adres podany w Umowie, uwaŜa się za 
doręczoną. 

§ 25 
Rachunek wspólników spółek cywilnych 

1. Rachunek moŜe być prowadzony jako rachunek wspólny dla wspólników 
spółki cywilnej. 

2. KaŜdy wspólnik moŜe samodzielnie dysponować środkami pienięŜnymi 
zgromadzonymi na rachunku, chyba Ŝe z umowy spółki cywilnej lub łącznej 
dyspozycji wspólników wynikają inne zasady . 

3. Do zawarcia umowy rachunku wymagane jest współdziałanie wszystkich 
wspólników spółki cywilnej. 

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji 
złoŜonych przez poszczególnych wspólników spółki, będących wynikiem 
odmiennych decyzji kaŜdego z nich. 

5. W przypadku, gdy wykonanie kilku dyspozycji złoŜonych w ramach rachunku 
wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych dyspozycji, Bank 

moŜe odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania  
zgodnego oświadczenia wszystkich wspólników. 

§ 26 
Obowi ązki informacyjne  

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 –t.jedn.z 
późn.zm.), Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych lub 
danych firmowych, a takŜe informacji przekazywanych dla Banku w 
składanych dokumentach i oświadczeniach. 

2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w 
ust. 1, ma prawo m.in. do: 
− stosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa 

finansowego, polegających w szczególności na Jego identyfikacji i 
weryfikacji toŜsamości na podstawie dokumentów lub informacji 
publicznie dostępnych, 

− odmowy przeprowadzenia transakcji, 
− rozwiązania umowy, 
− nie naliczania naleŜnych odsetek i prowizji (dotyczy zamroŜonych 

środków). 
§ 27 

Klauzula sanacyjna 
Strony umowy o prowadzenie rachunku ustalają, Ŝe w przypadku niewaŜności 
jednego z postanowień zawartej pomiędzy nimi umowy pozostałe jej 
postanowienia pozostają w mocy.  

§ 28 
Właściwo ść prawa i wła ściwo ść sądu 

1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Posiadaczem 
rachunku stosunków prawnych jest prawo polskie. 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z 
zawartych z Bankiem umów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Banku. 

§ 29 
Informacja w sprawie systemu gwarantowania depozytó w 

1. Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Bankiem”) 
informuje, Ŝe środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na 
niniejszym rachunku bankowym objęte są obowiązkowym systemem 
gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 

2. Środkami gwarantowanymi są środki pienięŜne zgromadzone w Banku przez 
deponenta na rachunkach imiennych oraz jego naleŜności wynikające z 
innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, 
według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone 
dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi 
świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o 
naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a takŜe kwoty, o 
których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile 
stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do 
wysokości określonej w ust. 4 poniŜej, z wyłączeniem papierów 
wartościowych innych niŜ opiewające wyłącznie na wierzytelności pienięŜne, 
a takŜe listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub 
w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący 
bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub 
art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich 
równowartość. 

3. JeŜeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków 
gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz 
osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe, i – niezaleŜnie od przyczyny faktycznej lub prawnej – nie zostały 
wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub 
innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do 
spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków 
gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o 
których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W 
takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez 
uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać 
następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 
56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie 
od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych 
poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych 
ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki 
danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania 
majątkiem, jaki naleŜał do poprzednika prawnego. 

4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia 
wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niŜ w 
dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku 
naleŜności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została 
dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie 
z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z 
oprocentowaniem wskazanym w umowie niezaleŜnie od terminu ich 
wymagalności) równowartości w złotych 100.000 euro - w 100 %. Do 
obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia 
warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu 
przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego 
wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia 
warunku gwarancji.  


