Konto Podstawowe

Posiadacz rachunku

1.

klient indywidualny – konsument, który nie ma rachunku płatniczego w
polskich złotych u dostawcy usług płatniczych prowadzącego działalność w
Polsce
jedna osoba – Konto Podstawowe nie może być rachunkiem wspólnym

Waluta

2.

złoty polski

Termin

3.

nieokreślony

Stopa procentowa

4.

zmienna

Kapitalizacja

5.

miesięczna kalendarzowa

Okres umowny

6.

rozpoczyna się
- z dniem otwarcia rachunku
kończy się:
- z dniem zamknięcia rachunku

Termin udostępnienia odsetek

7.

od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego

Inne cechy szczególne

8.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ostatnia zmiana obowiązuje od

9.

Konto Podstawowe jest podstawowym rachunkiem płatniczym w
rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (art. 59ia i nast.)
Bank może prowadzić dla Posiadacza wyłącznie jedno Konto
Podstawowe
Konto Podstawowe umożliwia wykonywanie transakcji płatniczych
wyłącznie na terytorium państw będących członkiem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Bank nie udziela kredytu w rachunku płatniczym (limitu
kredytowego w koncie osobistym) do Konta Podstawowego
W przypadku powstania w Koncie Podstawowym niedozwolonego
zadłużenia, Bank nie nalicza odsetek karnych stanowiących
czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego
Bank może sprawdzić przez Centralną informację o rachunkach,
czy Posiadacz ma rachunek płatniczy u innego dostawcy usług
płatniczych
Bank może wypowiedzieć umowę, na podstawie której
prowadzone jest Konto Podstawowe, z zachowaniem 62dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
a.
na Koncie Podstawowym nie dokonano żadnych operacji
przez
ponad
24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania
opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku
środków pieniężnych
b.
Posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa
członkowskiego
c.
Posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego
Bank może wypowiedzieć umowę, na podstawie której
prowadzone
jest
Konto
Podstawowe,
ze
skutkiem
natychmiastowym, w przypadku gdy:
a.
Posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa
wykorzystał Konto Podstawowe do celów niezgodnych z
prawem
b.
istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na
Koncie Podstawowym pochodzą z działalności przestępczej
lub mają związek z taką działalnością
c.
Posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił
prawdzie informacje wnioskując o zawarcie umowy, na
podstawie której prowadzone jest Konto Podstawowe, jeżeli
podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem
wniosku
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Konto Podstawowe

Posiadacz rachunku

1.

klient indywidualny – konsument, który nie ma rachunku płatniczego
w złotych polskich u dostawcy usług płatniczych w Polsce
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Konto Podstawowe jest podstawowym rachunkiem płatniczym
w rozumieniu Ustawy (art. 59ia i nast.).
Możemy prowadzić dla Ciebie tylko jedno Konto Podstawowe.
Konto Podstawowe nie może być rachunkiem wspólnym.
Konto Podstawowe umożliwia wykonywanie transakcji płatniczych
wyłącznie na terytorium państw, które są członkami Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Nie udzielamy kredytu w rachunku płatniczym (limitu kredytowego
w koncie osobistym) do Konta Podstawowego.
W przypadku powstania w Koncie Podstawowym niedozwolonego
zadłużenia, nie naliczamy żadnych odsetek karnych.
Możemy sprawdzić przez Centralną informację o rachunkach, czy
masz rachunek płatniczy u innego dostawcy usług płatniczych.
Możemy wypowiedzieć Ci umowę o Konto Podstawowe,
z zachowaniem 62-dniowego okresu wypowiedzenia jeśli:
a. na Koncie Podstawowym nie było żadnych operacji przez
ponad 2 lata. Za te operacje nie uznajemy pobierania opłat lub
naliczania odsetek od pieniędzy na koncie,
b. nie
przebywasz
legalnie
na
terytorium
państwa
członkowskiego,
c. zawrzesz inną umowę rachunku płatniczego.
Możemy wypowiedzieć Ci umowę o Konto Podstawowe ze
skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a. umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystasz
Konto Podstawowe do celów niezgodnych z prawem,
b. będziemy mieli uzasadnione podejrzenie, że środki
zgromadzone
na
Koncie
Podstawowym
pochodzą
z działalności przestępczej lub mają związek z taką
działalnością,
c. podasz nieprawdziwe informacje lub zataisz prawdzie
informacje, podczas składania wniosku o zawarcie umowy
o Konto Podstawowe, jeżeli podanie prawdziwych informacji
skutkowałoby odrzuceniem wniosku.
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