umowa zawierana za pośrednictwem bankowości zdalnej dla klientów indywidualnych
Umowa rachunku bieżącego oraz Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma
i Umowa o kartę płatniczą dla firm
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
nazwa firmy: .....................................................................................................................................................................................
adres siedziby firmy: ................................................................................

........................

ulica (nazwa i numer posesji/lokalu)

kod pocztowy

NIP: .............................................................................

...............................................
miejscowość

REGON: ..............................................................

reprezentowanym przez:
1. ………………..............................................................................................................................................
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL

adres do korespondencji:

...................................................... ........................ ...............................................
ulica (nazwa i numer posesji/lokalu)

kod pocztowy

miejscowość

zwanym dalej „Posiadaczem” zawarta została Umowa rachunku bieżącego, Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma oraz
umowa o usługę dodatkową:*
TAK
□

NIE
□

Umowa o kartę płatniczą,

o następującej treści:
Postanowienia odnoszące się do Umowy o kartę płatniczą znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku ich zawarcia poprzez
zakreślenie powyżej pola „TAK” w stosunku do danej umowy.

I. Umowa rachunku bieżącego
1.

§1
Bank otwiera i prowadzi dla Posiadacza ..................................................................................................................................
nazwa rachunku zgodna z obowiązującym załącznikiem do Regulaminu kont dla firm

o numerze: ..................................................................................................................... w walucie: .................... w taryfie
cenowej: ............................................................., zwany dalej „rachunkiem”.
2.

Oprocentowanie rachunku w dniu zawarcia niniejszej Umowy wynosi: ............................................................ w skali roku.

§2
Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na rachunku oraz terminy ich realizacji określa Regulamin kont dla firm.

1.
2.

§3
Bank będzie dostarczał Posiadaczowi raz w miesiącu wyciąg bankowy w postaci eWyciągu na skrzynkę odbiorczą w
bankowości elektronicznej .
Bank na wniosek Posiadacza będzie przesyłał Posiadaczowi wyciągi bankowe listem zwykłym na adres
do korespondencji.

§4
Karty Identyfikacyjne, pełnomocnictwa, deklaracje oraz dyspozycje Posiadacza stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§5
Inne warunki niniejszej Umowy:.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(nie dotyczy)
§6
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§7
Do niniejszej Umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.

II. Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma
§8
1.

Posiadacz otrzymuje aktywny dostęp do bankowości elektronicznej Mini Firma, zwanej dalej „bankowością Mini Firma”
na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

2.

Posiadacz oświadcza, że w ramach bankowości Mini Firma, do dokonywania dyspozycji w jego imieniu i na jego rzecz
uprawniony jest Posiadacz działający osobiście jako Użytkownik.

3.

Złożenie dyspozycji przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 2, upoważnia Bank do realizacji tych dyspozycji.
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§9
1.

Parametry bankowości Mini Firma Posiadacza oraz dane niezbędne do realizacji niniejszej Umowy określa poniższa
tabela, zwana dalej „Tabelą”:

PARAMETRY BANKOWOŚCI Mini Firma
Identyfikator Usług Posiadacza

[NR IUP z CEKE Terminal]

Dzienny limit przelewów na rachunki obce

[limit dzienny firmy] złotych

2.

W celu realizacji niniejszej Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma, Posiadacz wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Bank parametrów oraz danych wskazanych w Tabeli, na warunkach określonych w Umowie.

1.

Parametry bankowości Mini Firma dla Posiadacza działającego osobiście jako Użytkownik określa poniższa tabela, zwana
dalej „Tabelą – Użytkownik 1”:

§10

PARAMETRY BANKOWOŚCI Mini Firma – Użytkownik
Numer NIK Użytkownika

[NR NIK z CEKE Terminal]
Mini Firma internet
Mini Firma telefon
Mini Firma sms

Dostępne kanały
Metoda autoryzacji
Nr telefonu do smsKod

[nr telefonu do smsKodu]

Limity przelewów
Limit z autoryzacją smsKodem

[limit z smsKodem]
złotych

Limit bez autoryzacji
smsKodem

[limit bez smsKodu] złotych

Wnioskowanie o produkty
Wnioskowanie o produkty
Tak
Składanie oświadczeń woli (w tym zawieranie umów) NA KLIK
Składanie oświadczeń woli na klik jednoosobowo
Tak
2.

W celu realizacji niniejszej Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma, Posiadacz wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Bank parametrów oraz danych wskazanych w Tabeli – Użytkownik 1 na warunkach określonych w Umowie.

§ 11
W ramach bankowości Mini Firma 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 bankowości Mini Firma zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander
Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm. W przypadku braku na wyżej wskazanym rachunku środków
wystarczających na pokrycie zobowiązań, lub w przypadku rozwiązania umowy tego rachunku, Posiadacz wyraża
zgodę na obciążenie tymi kwotami innych rachunków Posiadacza prowadzonych przez Bank;
c. realizacji dyspozycji składanych w ramach bankowości Mini Firma 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;
d. do przesyłania Użytkownikowi komunikatów, których zakres określony jest w Regulaminie bankowości elektronicznej
Mini Firma, na numery telefonów i adresy e-mail wskazane przez Użytkownika w odrębnym oświadczeniu oraz
obciążania Posiadacza opłatami z tytułu usługi Alerty24 zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander
Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

1.

§ 12
Posiadacz wyraża zgodę na składanie Bankowi oraz składanie przez Bank Posiadaczowi oświadczeń woli związanych
z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej oraz na sporządzanie dokumentów związanych
z czynnościami bankowymi na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe, co spełnia
wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe.

2.

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

3.

Aktualny zakres oświadczeń woli oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, (zwanych dalej „NA KLIK”) znajduje się
w Regulaminie bankowości elektronicznej Mini Firma.

1.
2.

§ 13
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Zawarcie nowej Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma powoduje utratę mocy obowiązującej niniejszej Umowy
z tym zastrzeżeniem, że pozostają w mocy:
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a.

dotychczas wykorzystywane przez Posiadacza i Użytkowników hasła PIN niezbędne do korzystania z bankowości
Mini Firma,

b.

obowiązujące załączniki Parametry bankowości Mini Firma – Użytkownik.

§ 14
Do niniejszej Umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.

III. Umowa o kartę płatniczą
§ 15
Do rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, Bank wydaje Posiadaczowi kartę płatniczą ……….…….. zwaną dalej „Kartą”
i zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty.
2. Posiadacz jest jednocześnie Użytkownikiem Karty.
§ 16
Dane identyfikacyjne Posiadacza :
1.

imię / imiona i nazwisko do umieszczenia na Karcie - pierwsza linia (maks. 21 znaków): ..........................................................
nazwa firmy do umieszczenia na Karcie – druga linia (maks. 19 znaków): .....................................................................................

1.

2.

1.

§ 17
Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, kwotami zobowiązań z tytułu operacji
dokonanych przy użyciu Karty oraz z tytułu opłat i prowizji zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych
przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.
W przypadku braku na wyżej wskazanym rachunku środków wystarczających na pokrycie zobowiązań, o których mowa
w ust. 1, Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie tymi kwotami innych rachunków Posiadacza prowadzonych przez Bank,
a Bank może z tego upoważnienia skorzystać.
§ 18
Określa się miesięczny indywidualny limit wydatków w wysokości: .......... złotych.

2.

Zakres i formy ograniczeń dokonywanych operacji, w tym limity transakcji oraz tryb zmiany ich wysokości, określa
Regulamin kart płatniczych dla firm.

1.

§ 19
Posiadacz potwierdza odbiór wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę płatniczą, stanowiącego załącznik nr 1
do tej umowy. Warunki i tryb odstąpienia zawarte są w Regulaminie kart płatniczych dla firm.
PIN do karty zostanie nadany przez Posiadacza poprzez bankowość Mini Firma.

2.

§ 20
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres ważności Karty określony na jej awersie. Regulamin kart płatniczych dla firm określa
warunki przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kartę płatniczą.
§ 21
Do niniejszej Umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV „Postanowienia końcowe”.
IV. Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

1.

2.

§ 22
Wypowiedzenie przez Posiadacza lub Bank Umowy rachunku bieżącego, Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma
lub Umowy o kartę płatniczą odbywa się w trybie i terminach wskazanych w Regulaminie kont dla firm, Regulaminie
bankowości elektronicznej Mini Firma oraz Regulaminie kart płatniczych dla firm.
Posiadacz oraz Bank są uprawnieni, w okresie obowiązywania Umowy rachunku bieżącego, do wypowiedzenia każdej
z umów dotyczących usług dodatkowych.
Rozwiązanie Umowy rachunku bieżącego stanowi jednocześnie wygaśnięcie Umowy o kartę płatniczą wydaną do tego
rachunku oraz wygaśnięcie Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma, o ile w zakresie bankowości Mini Firma
Posiadacz w treści swego oświadczenia nie zawrze odmiennego zastrzeżenia.
§ 23
W związku z zawarciem niniejszych Umów załączono do nich, jako ich integralne części, w sposób wskazany w ust. 2:
a. do Umowy rachunku bieżącego:
- Regulamin kont dla firm;
- Załącznik do Regulaminu kont dla firm, określający szczegółowe warunki prowadzenia konta;
b. do Umowy bankowości elektronicznej Mini Firma:
- Regulamin bankowości elektronicznej Mini Firma;
- Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa w bankowości elektronicznej Mini Firma i Moja Firma plus,
c. do Umowy o kartę płatniczą:
- Regulamin kart płatniczych dla firm;
oraz Regulamin zawierania umów rachunku bieżącego, bankowości elektronicznej i o kartę płatniczą - w usługach
Santander online i Taryfę opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm 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.
Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszych Umów zawnioskował o przesłanie mu dokumentów wymienionych
w ust. 1 na adres poczty elektronicznej: [adres mailowy pobrany z systemu] oraz, że Bank przekazał mu te dokumenty
w odpowiednim czasie przed zawarciem Umów.
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§ 24
Posiadacz oświadcza, że dane dotyczące jego statusu prawnego podane do niniejszych umów są zgodne z dokumentacją
przekazaną Bankowi lub zweryfikowaną przez Bank w związku z ostatnio zawartą z Bankiem umową o charakterze
depozytowym.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych umowach oraz w dokumentach wskazanych w § 23 zastosowanie ma Regulamin
kont dla firm oraz Prawo bankowe i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 26
Wszelkie spory wynikłe z niniejszych umów rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Oddziału.
§ 27
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

[UWAGA: do tej umowy załączony jest dokument zawierający wzór odstąpienia od Umowy o kartę płatniczą]

Załącznik nr 1 do Umowy o kartę płatniczą

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O KARTĘ PŁATNICZĄ
Ja, niżej podpisana /-ny ............................................................................................ , PESEL ................................ , NIP
..........................,
działając
w
imieniu
Posiadacza
rachunku
firmy:
......................................................................................................., oświadczam, że odstępuję niniejszym od Umowy o kartę
płatniczą................................... zawartej w dniu ................................. między ww. firmą a Santander Bank Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
Karta została wydana do rachunku nr ........................................................

........................................................................

...............................................................

Miejscowość i data podpisania oświadczenia

Stempel firmowy i podpis POSIADACZA
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