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Konto NatWest Welcome w Banku
NatWest i rachunek SUPERKONTO
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Wniosek
NatWest Welcome Account
and SUPERKONTO account
at PKO Bank Polski
Application Form

Instrukcje do wypełnienia wniosku
Instructions for completing this application form

Chciałbym/Chciałabym otworzyć:
Proszę zaznaczyć odpowiednie okienko krzyżykiem
Please mark the appropriate box with a cross

I would like to apply for:
1.

obydwa rachunki/both accounts

2. 	Konto Osobiste NatWest Welcome z Kontem do Przelewu Pieniędzy / NatWest Welcome Current Account with
supplementary Money Transfer Account
3.

rachunek SUPERKONTO w PKO Banku Polskim/SUPERKONTO account at PKO Bank Polski

Jeśli zaznaczyli Państwo:
– punkt 1 – proszę o wypełnienie całego wniosku
– punkt 2 – Część I (Strona 2) i Część II (Strony 3-7) wniosku
– punkt 3 – Część I (Strona 2) i Część III (Strony 8-21) wniosku
If you marked:
– point 1 both accounts – please fill in all Sections
– point 2 – please fill in Section I (Page 2) and Section II (Pages 3-7)
– point 3 – please fill in Section I (Page 2) and Section III (Pages 8-21)

Jak złożyć wniosek o otwarcie konta NatWest Welcome i rachunku SUPERKONTO w PKO Banku Polskim
Prosimy o wypełnienie odpowiednich części wniosku (zgodnie ze wskazówkami powyżej) i przekazanie go do dowolnego oddziału:
• NatWest na terenie Wielkiej Brytanii lub
• PKO Banku Polskiego
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. W celu uzyskania
pomocy w języku polskim prosimy o kontakt z polskojęzyczną infolinią NatWest pod numerem 0845 246 7979 z Wielkiej
Brytanii lub +44 161 931 9669 (z Polski) lub infolinią PKO Banku Polskiego pod numerem 0 801 302 302 (z Polski) lub
0808 234 4520 (z terenu Wielkiej Brytanii). Maksymalna kwota za połączenia telefoniczne w Wielkiej Brytanii z sieci British
Telecom wynosi 4 pensy/min. Koszt połączenia z sieci innego operatora może się różnić. Kwoty za połączenia wykonywane
do Wielkiej Brytanii z terytorium Polski naliczane są według stawek międzynarodowych operatora lokalnego.
How to apply for a NatWest Welcome Account and PKO Bank Polski SUPERKONTO Account
Please complete the relevant sections of this form as detailed above and hand it into:
• Any NatWest branch in the UK or
• Any PKO Bank Polski branch
If you need help when completing this form, our staff can help you. Please contact NatWest Polish speaking advisers at the NatWest Polish Centre of
Excellence on 0845 246 7979 from the UK or +44 161 931 9669 from Poland or the PKO Bank Polski call centre on 0801 302 302 from Poland or
0808 234 4520 from the UK. Maximum call charge from a BT land line in the UK is 4p per minute. Calls from other networks may vary. When calling
from Poland your telephone provider’s standard rate to call the UK will apply.

Jakie dokumenty powinni mieć Państwo ze sobą?
Aby zapewnić naszym Klientom pełne bezpieczeństwo oraz uniknąć ryzyka związanego z przyjmowaniem pieniędzy
niewiadomego pochodzenia, zmuszeni jesteśmy sprawdzać tożsamość wszystkich osób otwierających rachunki w NatWest
i PKO Banku Polskim. Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego paszportu lub dowodu osobistego i okazanie ich w momencie
składania wypełnionego wniosku (w dowolnym oddziale NatWest lub PKO Banku Polskiego).
What else do I need to bring?
In order to protect our customers from the risk of fraud, and to prevent money laundering, we must check the identity of ALL people who open
accounts. To confirm your identity all you need to do is bring your current passport or Identity Card with your completed application form to either
a NatWest branch if you are in the UK or a PKO Bank Polski branch.
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Część I. Dane osobowe osoby otwierającej rachunek w NatWest i w PKO Banku Polskim
Section I. Customer Details for both NatWest & PKO Bank Polski Accounts

Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym tuszem, zaznaczając okienka krzyżykiem w odpowiednich
miejscach. Prosimy nie pisać i nie zaznaczać niczego poza odpowiednimi okienkami i linijkami. Uzupełniając wniosek w
Części II prosimy nie używać polskich znaków.
Please complete this form in BLOCK CAPITALS and black ink, mark the box with a cross where applicable. Please do not write on or mark this form
outside the boxes and lines provided.

Informacje
Aby dowiedzieć się, jak NatWest i PKO BP będą wykorzystywać Pana/Pani dane i aby wyrazić na to zgodę, należy
koniecznie zapoznać się z następującymi informacjami: w przypadku konta NatWest Welcome należy odnaleźć symbol
kłódki w Części II i akapit „Informacje” w Regulaminie prowadzenia Konta Osobistego NatWest Welcome lub zadzwonić
pod numer 0845 246 7979 z Wielkiej Brytanii lub +44 161 931 9669 z Polski; w przypadku rachunku w PKO Banku
Polskim proszę odnaleźć sumbol kłódki na pierwszej stronie Części III.
Your information
For details of how NatWest and PKO BP will use your information and how to give your consent, we strongly advise you to read the following
sections; for the NatWest Welcome Account, please see Section II and look for the padlock symbol and the ‘Your Information’ section in the
accompanying NatWest Welcome Account Terms and Conditions or contact 0845 246 7979 from the UK or +44 161 931 9669 from Poland;
for the PKO Bank Polski Account, please see the first page of Section III and look for the padlock symbol.

Tytuł grzecznościowy

Pan

Pani

Panna

Title

Mr

Mrs

Ms/Miss

Imię
First name

Drugie imię (imiona)
Middle name(s)

Nazwisko
Surname

Data urodzenia
Date of birth

D DMM R R R R

Miejscowość urodzenia
Place of birth

Narodowość
Nationality

Proszę podać aktualny adres zamieszkania:
Please provide your current residential address:

Ulica
Street

Nr domu		

Nr mieszkania

Kod pocztowy

House number

Flat number

Postcode

Miasto
Town

Numer telefonu stacjonarnego
Landline telephone number

Numer telefonu komórkowego
Mobile telephone number

Adres e-mailowy
e-mail address
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Konto NatWest Welcome
Wniosek o otwarcie konta
Część II. Część dotycząca konta NatWest Welcome
Section II. NatWest Welcome Account Section Only

Składanie wniosku jest łatwe i powinno zająć około 15 minut.
Applying is simple and should only take about 15 minutes.

Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy zapoznać się z naszymi broszurami: Regulamin prowadzenia Konta
Osobistego NatWest Welcome i Przewodnik na temat opłat i oprocentowania Konta NatWest Welcome oraz z ulotką
produktową Konto NatWest Welcome. Zawierają one wszelkie informacje niezbędne do otwarcia Konta Osobistego NatWest
Welcome. Aby otrzymać brakujące broszury lub ulotki, prosimy zadzwonić na polskojęzyczną infolinię NatWest, odwiedzić
stronę natwest.com/welcome lub zgłosić się do dowolnego oddziału NatWest lub PKO Banku Polskiego. Prosimy umieścić
krzyżyk
aby potwierdzić posiadanie powyższych broszur i ulotek.
Before completing this application form you must read our information leaflets ‘NatWest Welcome Current Account and NatWest Welcome Money
Transfer Account Terms and Conditions’; ‘A Guide to NatWest Welcome Accounts fees and interest’ and ‘NatWest Welcome Account’. These contain
all the information you need to be aware of before opening your Welcome Account. If you do not have all of the above items please call the Polish
Centre of Excellence, visit our webpage natwest.com/welcome or contact any NatWest or PKO Banki Polski branch to obtain those you are missing.
Please mark this box with a cross
to confirm you have received these items.

Status mieszkaniowy

Właściciel

Wynajmujący/a

Mieszkający/a z rodzicami

Inny

Residential status

Home owner

Renting

Living with parents

Other

Stan cywilny

Wolny/a

Mieszkający/a z partnerem/ką

Relationship status

Single

Living with partner

Żonaty/Zamężna/Pozostający/a w związku partnerskim
Married/In a civil partnership

Wdowiec/Wdowa/Wdowiec/Wdowa po Partnerce/Partnerze
Widowed/Surviving civil partner

Rozwiedziony/a/W separacji/Po unieważnieniu małżeństwa
Divorced/Separated/Dissolved

Liczba osób pozostająca
na utrzymaniu
Number of dependants

Hasło (maksymalnie 15 znaków)
Memorable word (max. 15 characters)

Uwaga: Będziemy prosić o podanie hasła w celu potwierdzenia niektórych transakcji
Please note: You will be asked to provide a password to confirm certain transactions

Jeśli pod obecnym adresem zamieszkania przebywacie Państwo krócej niż 3 lata, prosimy podać poprzedni adres (w Polsce lub
Wielkiej Brytanii).
If you have been living at your current residential address for less than 3 years, please provide your previous address (in Poland or the UK).

Ulica
Street

Nr domu		

Nr mieszkania

Kod pocztowy

House number

Flat number

Postcode

Miasto
Town

Od kiedy Pan/Pani tam mieszkał/a?
(np. 01.01.2005)
D DMM R R R R
Date of entry to this address
(e.g. 01.01.2005)
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Jeżeli pracujecie Państwo w Wielkiej Brytanii prosimy o wypełnienie rubryk dotyczących zatrudnienia. Jeżeli nie
– prosimy o przejście bezpośrednio do rubryki „Dane dotyczące obecnego konta osobistego” poniżej.
If you are employed in the UK please complete the following employment details, if not move on to the Current banking details section below.

Zatrudniony/a

Samozatrudniony/a

Bezrobotny/a

Zajmujący/a sią domem

Emeryt/ka

Employed

Self-employed

Unemployed

Homemaker

Retired

Jeżeli pracujecie Państwo w Wielkiej Brytanii prosimy podać następujące informacje
If you are employed in the UK please detail your occupation

Zawód wykonywany
w Wiekiej Brytanii
Occupation in the UK

Nazwa/Nazwisko pracodawcy
w Wielkiej Brytanii
Employer’s name in the UK

Ulica
Street

Nr domu		

Nr mieszkania

Kod pocztowy

House number

Flat number

Postcode

Miasto
Town

Data rozpoczęcia zatrudnienia
(data rozpoczęcia działalności
gospodarczej)

D DMM R R R R

Date employment commenced
(date established if self-employed)

Dochód miesięczny netto
(czyli po odliczeniu podatku)
Net monthly income
(i.e. after tax)

£

Jak często otrzymuje Pan/Pani wypłatę?

Co miesiąc

Co dwa tygodnie

Co tydzień

Inaczej

How often are you paid?

Monthly

Fortnightly

Weekly

Other

W jaki sposób otrzymuje Pan/Pani wypłatę?

Gotówką		

Czekiem		

Bezpośredni przelew na konto w NatWest

How are you paid?

Cash

Cheque

Direct to NatWest

Bezpośredni przelew na konto w innym banku
Direct to other bank			

Dane dotyczące obecnego konta osobistego
Current banking details

Prosimy podać nazwę Pana/Pani głównego banku w Wielkiej Brytanii lub w Polsce (w którym posiada Pan/Pani konto osobiste
lub oszczędnościowe), jeśli nie jest to NatWest
Please give the name of your bank in the UK or Poland (where you hold your current or savings account) if not NatWest

Nazwa głównego banku
Main bank

Status finansowy
Financial status

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani niewypłacalny/a, ogłosił/a bankructwo, był/a poddany/a
postępowaniu sądowemu w sprawie długów lub wchodził/a w układ z wierzycielami?
Have you ever been insolvent, bankrupt, involved in any court proceedings for debt or made
arrangements with your creditors?

Jeśli „Tak”, prosimy podać szczegóły na załączonej kartce.
If ‘Yes’, please provide details on an attached sheet.
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Tak

Nie

Yes

No

Szczegóły dotyczące kart
Card Details

W tej części może Pan/Pani dokonać wyboru opcji związanych z nowym kontem NatWest Welcome. W razie potrzeby istnieje
możliwość dokonania zmian w późniejszym terminie.
This section allows you to request certain features for your new NatWest Welcome Account. You can make changes at a later date if you need to do so.

Po otwarciu konta otrzyma Pan/Pani kartę debetową do Konta Osobistego NatWest Welcome oraz kartę do przelewu pieniędzy
do Konta do Przelewu Pieniędzy NatWest Welcome.
When your account is opened you will receive a Debit Card for your NatWest Welcome Current Account and a Money Transfer Card for your Money
Transfer Account.

Karta Debetowa
Debit Card

Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani umieścić opis konta na przypisanej do niego karcie, np. „Konto główne”, prosimy dokonać
wpisu.
If you would like your card to show a description of the account to which it relates e.g. ‘main account’, please enter the details.

Karta do Przelewu Pieniędzy
Money Transfer Card

Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani umieścić opis konta na przypisanej do niego karcie, np. „konto dodatkowe”, prosimy
dokonać wpisu.
If you would like your card to show a description of the account to which it relates e.g. ‘beneficiary account’, please enter details.

Oświadczenie i podpis
Declaration and signature

1. Zapoznałem/am się, zaakceptowałem/am i posiadam kopię Regulaminu Konta Osobistego NatWest Welcome
oraz Konta do Przelewu Pieniędzy NatWest Welcome, o które się ubiegam i oświadczam, że powyższe informacje
są prawdziwe.
I have read, accept and hold a copy of the NatWest Welcome Current Account and NatWest Welcome Money Transfer Account Terms and Conditions
for which I have applied and declare that the information above is true and accurate.

2. Ubiegam się o otrzymanie karty debetowej oraz karty do przelewu pieniędzy, zapoznałem/łam się, akceptuję i zobowiązuję się
przestrzegać Regulaminu Używania Karty.
I apply for a Debit Card and a Money Transfer Card and have read, accept and agree to be bound by the Card Conditions of Use.

Prawo do rezygnacji
Your right to cancel

Prześlemy Panu/Pani Pakiet Powitalny zawierający informacje na temat Pana/Pani konta. Jeśli nie jest Pan/Pani zadowolony/a z
wyboru konta, ma Pan/Pani prawo do rezygnacji w ciągu 14 dni od otrzymania tych informacji. Decyzję o ewentualnej rezygnacji
należy potwierdzić na piśmie przesłanym do Biura Obsługi Klienta na adres: NatWest Welcome Account Unit, Manchester CSC,
1 Hardman Boulevard, Greater Manchester, M3 3AQ Manchester. W przypadku rezygnacji z konta, zwrócimy pełną sumę wraz z
uzyskanymi odsetkami. Nie będziemy brać pod uwagę okresu wypowiedzenia ani dodatkowych opłat.
When we open your account, you will receive a Welcome Pack giving you information about it. If you are not happy with your choice of account, you may
cancel it within 14 days of receipt of this information by confirming your decision in writing addressed to NatWest Welcome Account Unit, Manchester CSC,
1 Hardman Boulevard, Greater Manchester, Manchester M3 3AQ. If you do so we will give you all your money back with any interest it has earned. We will
ignore any notice period and any extra charges.
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Biura informacji kredytowej
Credit reference agencies

W celu weryfikacji tożsamości możemy uzyskać informacje na Pana/Pani temat od biur informacji kredytowej.
We may obtain information about you from credit reference agencies to verify your identity.

Agencje zapobiegania nadużyciom finansowym
Fraud prevention agencies

•

W razie dostarczenia fałszywych lub nieścisłych informacji bądź podejrzeń o dostarczenie fałszywych lub nieścisłych
informacji zostanie to przekazane agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym.
If false or inaccurate information is provided and fraud is identified or suspected, details may be passed to fraud prevention agencies.

•

Możemy również sprawdzić Pana/Pani dane w agencjach zapobiegania nadużyciom finansowym.
We may also obtain information about you from fraud prevention agencies.

Aby uzyskać informacje na temat agencji zapobiegania nadużyciom finansowym, od których uzyskujemy informacje
na Pana/Pani temat, prosimy odnieść się do Regulaminu Prowadzenia Konta NatWest Welcome, paragraf „Agencje
zapobiegania nadużyciom finansowym”.
For details of how the information held by fraud prevention agencies may be used, please refer to the Terms and Conditions for the NatWest Welcome
Account under the heading ‘Fraud prevention agencies’.

Dostarczanie informacji
Keeping you informed

Chcielibyśmy informować Pana/Panią listownie lub telefonicznie na temat produktów, usług i dodatkowych korzyści, które
według nas mogą być przydatne. Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać tego typu informacji, prosimy zaznaczyć to okienko
krzyżykiem.
We would like to keep you informed by letter and by phone about products, services and additional benefits that we believe may be of interest to you.
If you don’t want us to do this, please place a cross in this box.

Czy możemy dostarczać Panu/Pani informacje za pomocą e-maila?

Tak

Nie

May we keep you informed by e-mail?

Yes

No

Wyrażenie zgody
Giving your consent

Podpisując niniejszy wniosek, wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie przez nas informacji na Pana/Pani temat w sposób
opisany w niniejszym wniosku (łącznie z paragrafem „Dostarczanie informacji”) i załączonym Regulaminie.
By signing this application for the NatWest Welcome Account you are agreeing that we may use your information in the way described in this form
(including the ‘Keeping you informed’ section) and in the associated Terms and Conditions.

Podpis klienta
Customer signature

Data
Date
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Program Wypłat Odszkodowań Finansowych
Financial Services Compensation Scheme

Konto NatWest Welcome podlega Programowi Wypłat Odszkodowań Finansowych ustanowionemu na mocy
Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Według tego programu, wypłata depozytów złożonych w
placówce brytyjskiej ogranicza się do 100% kwoty nie większej niż 35000 funtów. Tej gwarancji podlega większość
klientów składających depozyty, zarówno osób indywidualnych, jak i małych firm. Depozyty składane we wszystkich
walutach traktowane są tak samo. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu, proszę wejść na stronę FSCS
www.fscs.org.uk/consumer/publications
The Financial Services Compensation Scheme set up under the Financial Services and Markets Act 2000 covers your account. For deposits with a UK
office, payments under the Scheme are limited to 100% of the claim subject to a maximum payment of £35,000. Most people who make deposits,
including individuals and small firms, are covered. Deposits in all currencies are treated the same. If you would like more details on the Scheme, please
contact the FSCS at www.fscs.org.uk/consumer/publications.

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ BANK/BANK USE ONLY
Kod Wprowadzającego
Introducer code

C OM _ D G 1

Kod oddziału
Branch sort code
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Część III. Część dotycząca rachunku SUPERKONTO w PKO Banku Polskim
Section III. PKO Bank Polski SUPERKONTO account Section Only

Poniższe informacje i oświadczenia dotyczą wyłącznie SUPERKONTA i usług PKO Banku Polskiego
The following information and statements refers only to SUPERKONTO account and PKO Bank Polski services.

1. Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1. I hereby acknowledge that:

a) Administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski) z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Puławskiej 15.
a) The Data Controller is Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski) with its registered office in Warsaw at
15 Puławska Street.

b) Dane są zbierane w związku ze świadczoną przez PKO Bank Polski usługą i mogą być wykorzystywane do celów
związanych z działalnością tego banku.
b) My personal data is collected in connection with the account opening process and can only be used for the purpose directly related to the
operations of PKO Bank Polski.

c) Zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
c) PKO Bank Polski will provide access to my data solely to the entities authorised by the generally applicable laws.

d) Zebrane dane zostaną udostępnione National Westminster Bank Plc z siedzibą w Londynie, 135 Bishopsgate, w celu
podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy z National Westminster Bank Plc.
d) My personal data will be disclosed to National Westminster Bank Plc at its registered office in London at 135 Bishopsgate for the purpose of
conclusions and implementation of the agreement with National Westminster Bank Plc.

e) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o
ochronie danych osobowych.
e) I have the right to access my data and correct it pursuant to the provision of the Polish Personal Data Protection Act.

f) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
f) Provision of data is necessary for conclusion and implementation of the agreement.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych
Oświadczeń, mogących narazić PKO Bank Polski na straty, zebrane dane PKO Bank Polski może przekazać do Rejestru
Bankowego , prowadzonego przez Związek Banków Polskich.
2. I hereby acknowledge that PKO Bank Polski has a right to pass my record to the Banking Register System (Rejestr Bankowy) held by the Polish
Bank Association (Związek Banków Polskich), should I provide false and/or inaccurate information, or produce fraudulent documents exposing PKO
Bank Polski to potential losses.

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Tak/Yes
Nie/No
3. I agree to receive commercial information from PKO Bank Polski, within the meaning of the Act on Providing Electronic Services.

4. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej,
b)	PKO Bank Polski może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art.
105 ust. 4 Prawa bankowego.
4. I hereby acknowledge that:
a) the agreement shall be governed by and constructed in accordance with the Polish law.
b) PKO Bank Polski may disclose the confidential information to institutions established under Article 105 section 4 of the Banking Law.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
5. I agree to have my personal details used for marketing purposes.

Podpis klienta
Customer signature

										

Data

										

Date
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Tak/Yes

Nie/No

Oddział PKO Banku Polskiego, w
którym chcę mieć prowadzony
rachunek
(przynajmniej nazwa
miasta/miejscowości)
PKO Bank Polski branch in which I want to
have my account opened.
(please at least provide town/place name)

W przypadku wskazania miasta, w którym PKO Bank Polski nie posiada oddziału, Bank wybierze oddział najbliższy miejsca
zamieszkania Klienta.
If at a chosen town PKO Bank Polski does not have a branch, the bank will choose the branch which is the closest one to the Customer’s address

Nazwisko panieńskie
Maiden name

Imię ojca
Father’s name

Imię matki
Mother’s name

Nazwisko panieńskie matki
Mother’s maiden name

Czy jest Pan/Pani rezydentem w Polsce ?

Tak

Nie

Are you a resident in Poland?

Yes

No

Jeżeli NIE JEST Pan/Pani rezydentem w Polsce, proszę o uzupełnienie informacji w poniższej ramce.
If you are NOT a resident in Poland please provide the information in the box below:

Kraj rezydencji podatkowej
Country of fiscal residence

Numer identyfikacji podatkowej
Tax number

Kraj wydania numeru
identyfikacji podatkowej
Tax number issuing country
UWAGA: W przypadku nierezydenta załączenie oryginału Certyfikatu Rezydencji Podatkowej pozwoli na zastosowanie właściwej stawki podatku od
zysków kapitałowych w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli nie załączą Państwo Certyfikatu Rezydencji Podatkowej PKO Bank
Polski zastosuje stawki podatku od zysków kapitałowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Please note: If you are a non-resident, you may provide an original of the Certificate of Fiscal Residence, which will allow the PKO Bank Polski to apply
the appropriate tax rate on the capital income under the double taxation treaty. If the Certificate of Fiscal Residence is not allowed, tax rate on the capital
income upon to Polish law will apply.

Proszę podać aktualny adres do korespondencji (jeżeli różni się od adresu zamieszkania):
Please provide your current correspondence address (if different from current residential address):

Ulica
Street

Nr domu		

Nr mieszkania

Kod pocztowy

House number

Flat number

Postcode

Miasto
Town

Język korespondencji bankowej
Bank correspondence language
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polski/Polish

angielski/English

Wykształcenie

podstawowe

Education

elementary

zawodowe
vocational

średnie
high school

wyższe
university degree

podyplomowe
postgraduate school

Nazwa i numer dowodu
tożsamości
Type and ID Document number

Kraj wydania dokumentu
tożsamości
ID Document issuing country

Numer PESEL
Personal number

Proszę o wydanie karty debetowej PKO Visa Electron

Tak

Nie

I would like to apply for PKO Visa Electron debit card

Yes

No

Jeśli „Tak“ proszę o uzupełnienie poniższych informacji.
If "yes", please provide the following information.

Imię i nazwisko do umieszczenia
na karcie
(maks. 21 znaków wliczając kropki,
odstępy, itp.)
Name and Surname to be placed on the card (max. 21 digits including full stop, spaces etc.)

Dzienny limit operacji
wypłaty gotówki
Daily limit for ATM withdrawals

Dzienny limit operacji
płatności kartą
Daily limit for POS transactions

Uwaga:

P L N

P L N

Minimalny limit wypłaty gotówki wynosi 100 zł i powinien stanowić wielokrotność albo sumę wielokrotności liczb 20 lub 50.
Jeden z limitów: płatniczy lub wypłaty gotówki może zostać ustalony na poziomie „0“ co oznacza brak możliwości
korzystania z jednej z funkcji.
Maksymalne limity dla karty wynoszą:
1) dzienny limit wypłaty gotówki – 5,000 zł
2) dzienny limit operacji płatniczych – 8,000 zł

Please note: The minimum limit for ATM withdrawals is 100 PLN and should be set up as a multiple or a sum of multiples of 20 or 50.
There is a possibility to set up a ‘0’ limit for ATM or POS transactions. It means that one of these functionalities will be not available.
The maximum limits are:
1) daily ATM withdrawal limit – PLN 5,000
2) daily POS transaction limit – PLN 8,000

Dzienny limit operacji płatniczych w
kanałach internetowym
i telefonicznym
Daily limit for internet and
telephone payment transactions
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P L N

Proszę o aktywację usługi SMS
na numer telefonu
Tak
I would like to apply for the SMS service Yes
at the telephone number

Uwaga:

Nie
No

Informacje SMS będą przekazywane wyłącznie na numery telefonów komórkowych polskich operatorów.

Please note: SMS messages will be sent only for the Polish operators’ telephone numbers.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż PKO Bank Polski może odmówić otwarcia rachunku bez podania przyczyny.
W takiej sytuacji PKO Bank Polski zniszczy podpisane przez Klienta dokumenty i ich kopie.
I confirm that I accept that PKO Bank Polski may refuse to open an account without stating the reason.

W celu otwarcia rachunku SUPERKONTO proszę o udanie się do najbliższego oddziału NatWest lub placówki PKO Banku Polskiego,
w którym w obecność pracownika NatWest lub PKO Banku Polskiego podpisze Pan/Pani załączoną umowę.
In order to complete the SUPERKONTO opening process, please visit the nearest PKO Bank Polski or NatWest branch, where you will sign the account
agreement included in the application in the presence of a NatWest or PKO Bank Polski employee.
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Prosimy NIE wypełniać umowy. Umowa zostanie wypełniona przez pracownika PKO Banku Polskiego na podstawie danych z wniosku. Podpis pod
umową w polskiej wersji językowej albo w angielskiej wersji językowej należy złożyć w obecności pracownika PKO Banku Polskiego lub NatWest w
momencie składania wniosku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000 000 zł

UMOWA
rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego SUPERKONTO, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej
W dniu…………………………………pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
Oddział ……w ……………………………, zwaną dalej „PKO BP SA”, w imieniu której działa
…………………………………………………………………………………………..…………………...……....……
a Posiadaczem rachunku:
Panią/Panem
Imię/imiona…………………………………………………………………………………...………….………......…..
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………….…...…...…..
Nr PESEL………………………………………… numer Klienta ……………………………………….…………….….
Adres zamieszkania .....................................................................................................……..........................
zwaną/zwanym/zwanymi dalej „Posiadacz rachunku”,
została zawarta umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO, usług bankowości elektronicznej oraz
karty debetowej, zwana dalej „umową”, o następującej treści:
§1. PKO BP SA zobowiązuje się do:
1) otwarcia i prowadzenia rachunku:
a) oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO („SUPERKONTO”), w walucie polskiej, o numerze:
,
na zasadach określonych w umowie i Regulaminie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości
elektronicznej oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej
(„Regulamin”),
b)	rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych („rachunek
oszczędnościowy”), na zasadach określonych w umowie i Regulaminie rachunku oszczędnościowego płatnego na
żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych,
2) wydania karty debetowej do SUPERKONTA oraz rozliczania operacji dokonanych przy użyciu tej karty, na
zasadach określonych w umowie i Regulaminie,
3) zapewnienia Posiadaczowi rachunku dostępu do jego rachunków i korzystania z usług bankowości elektronicznej,
na zasadach określonych w umowie i Regulaminie,
4) otwarcia i prowadzenia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej i w walutach
wymienialnych („lokata”) na zasadach określonych w umowie i Regulaminie rachunków terminowych lokat
oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku
Polskim Spółce Akcyjnej.
§2. W zakresie nie uregulowanym w umowie stosuje się postanowienia regulaminów, o których mowa w §1.
§3. 1. Środki pieniężne zgromadzone na:
1) SUPERKONCIE – są oprocentowane według ustalanej przez PKO BP SA zmiennej stopy procentowej, która w dniu
zawarcia umowy wynosi ………% w stosunku rocznym,
2) rachunku oszczędnościowym – mogą być oprocentowane według ustalanej przez PKO BP SA zmiennej stopy
procentowej,
3) lokacie – są oprocentowane według ustalanej przez PKO BP SA stałej lub zmiennej stopy procentowej.
2. Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych:
1) w walucie polskiej – może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
a) zmiany którejkolwiek ze stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
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§4.

§5.
§6.
§7.
§8.
§9.

b) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej,
c) zmiany stawek dla depozytów rynku międzybankowego,
3) w walucie wymienialnej – może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych
okoliczności:
a) zmiany stóp procentowych ustalanych przez odpowiedni bank centralny dla danej waluty,
b) zmiany stóp procentowych depozytów walutowych na krajowym lub międzynarodowym rynku pieniężnym,
c) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
1. Za świadczone usługi PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych
w PKO BP SA („Taryfa”).
2. W okresie obowiązywania umowy prowizje i opłaty bankowe mogą ulegać zmianom w przypadku zaistnienia, co
najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny,
b) wzrostu kosztów obsługi rachunku i usług z nim związanych, w wyniku zmiany cen energii, połączeń
telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku
z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm współpracujących z PKO BP SA oraz w wyniku wprowadzenia
nowych przepisów prawnych,
c) kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku.
Posiadacz rachunku nie może korzystać z dopuszczalnego salda debetowego.
Posiadacz rachunku otrzymuje potwierdzenie otwarcia lokaty lub rachunku oszczędnościowego, które jest dokumentem
potwierdzającym zawarcie umowy lokaty lub umowy rachunku oszczędnościowego.
W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana, dalsze prowadzenie lokat uzależnione jest od dyspozycji Posiadacza
rachunku.
Posiadaczowi rachunku korzystającemu z serwisu internetowego w ramach usług bankowości elektronicznej PKO
BP SA udostępnia w sposób ciągły wgląd do informacji o aktualnym saldzie rachunku, zmianach stanu rachunku i
dokonanych operacjach, a tym samym Posiadacz rezygnuje z otrzymywania wyciągów bankowych przesyłką listową.
Informacje będą przekazywane (odpłatnie – zgodnie z Taryfą) wyłącznie
Posiadacz rachunku aktywuje usługę SMS

na następujący numer telefonu komórkowego polskiego operatora:

§10.	1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wprowadzona w formie
aneksu do umowy, z wyjątkiem zmian:
1) danych osobowych i adresowych oraz numerów rachunków bankowych Posiadacza rachunku.
2) wysokości stopy oprocentowania, w tym dla należności przeterminowanych z tytułu niedopuszczalnego salda
debetowego, prowizji i opłat bankowych,
3) postanowień, o których mowa w §9.
2. O zmianach, o których mowa w ppkt 1, Strony poinformują się niezwłocznie w formie pisemnej.
§11. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania powodu, z zachowaniem 14 –
dniowego terminu wypowiedzenia.
§12. Termin, o którym mowa w §11, może ulec skróceniu za zgodą Stron.
§13. PKO BP SA może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia, w przypadkach określonych w Regulaminie.
§14. Posiadacz rachunku może odstąpić od umowy zawartej na odległość/poza lokalem PKO BP SA. Odstąpienie od umowy
uważa się za skuteczne wyłącznie wówczas, gdy Posiadacz rachunku dostarczy lub wyśle do PKO BP SA oświadczenie
o odstąpieniu od umowy:
a) zawartej na odległość przed upływem 14 dni licząc od zawarcia umowy,
b) poza lokalem PKO BP SA przed upływem 10 dni licząc od zawarcia umowy.
Posiadacz rachunku potwierdza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§15. Posiadacz rachunku oświadcza, że przed zawarciem umowy w placówce PKO BP SA albo oddziale NatWest otrzymał
regulaminy, o których mowa w §1, i wyciąg z Taryfy. W przypadku umów zawieranych na odległość PKO BP SA
udostępnia regulaminy, o których mowa w §1, na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz www.pkobp.co.uk w
sposób umożliwiający ich przechowywanie, odtwarzanie lub utrwalanie. Ponadto regulaminy, o których mowa w §1,
oraz Taryfa są dostępne również placówkach PKO BP SA i oddziałach NatWest w Wielkiej Brytanii.
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§16. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z tym że w części dotyczącej karty, umowa obowiązuje od dnia jej
zawarcia do dnia upływu terminu ważności karty i ulega przedłużeniu dla każdej karty wznowionej na okres określony
na tej karcie, o ile Posiadacz rachunku lub PKO BP SA nie wypowie umowy.
§17. Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
§18. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
§19. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej.
§20. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Posiadacz rachunku

PKO BP SA

Podpis będący jednocześnie wzorem podpisu i wzorem
podpisu na karcie debetowej

Adnotacje PKO BP SA
wstawić „X” w odpowiednim polu

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ BANK/BANK USE ONLY
Potwierdzam tożsamość klienta i własnoręczność jego podpisu.
I confirm Customer’s identity and authenticity of Customer’s signature.

Podpis pracownika PKO Banku Polskiego albo NatWest
Signature of PKO Bank Polski or NatWest employee

Data
Date
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Please DO NOT fill in the details in the agreement. The agreement will be filled in by PKO Bank Polski based on the information from the
application. Please sign the agreement either in the Polish or English language version in the presence of the PKO Bank Polski or NatWest
employee upon submitting the application.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with registered office in Warsaw, address 02-515 Warszawa, 15 Puławska Street,
entered into the National Court Register in the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register,
under number 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; initial capital (paid-up capital) PLN 1 000 000 000

AGREEMENT
on the SUPERKONTO Current Account, e-Banking Services and Debit Card
On ………………………………… Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
Branch ...............……in ……………………………, hereinafter referred to as ‘PKO BP SA’, represented by
…………………………………………………………………………………………………………..........................
and the Account Holder:
Mr/Ms
First names/names …......................................……………...…………………………………………………………
Surname……………………………………………............................………………………………………………...
PESEL Number ………………..........……………. Customer Number ……………........................……………….....
Residence address.........................................................................................................................................
Hereinafter referred to as ‘Account holder’,
entered into the SUPERKONTO Current Account, e-Banking Services and Debit Card agreement hereinafter referred to as
‘agreement’ to the following effect:
§1. PKO BP SA undertakes to:
1) open and operate:
a) the SUPERKONTO current account (‘SUPERKONTO’), in the Polish currency, number:
,
upon this agreement and the Terms and Conditions of the Current Account, e-Banking Services and Debit Card in
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (‘the Terms and Conditions’),
b) savings account payable on demand in the Polish currency and in freely convertible currencies (‘Savings
Account’), upon the agreement and the Terms and Conditions of the Savings Account Payable on Demand in the
Polish Currency and in Freely Convertible Currencies.
2) issue the debit card to SUPERKONTO and to settle the operations made with the use of this card, upon the
agreement and the Terms and Conditions,
3) provide to the Account Holder access to the Account Holder's accounts and to using e-banking services, upon the
agreement and the Terms and Conditions,
4) open and operate the account of a term savings deposit in the Polish currency and in freely convertible currencies
(‘Deposit’), upon the agreement and the Terms and Conditions.
§2. To the extent unregulated in this agreement, the provisions of the Terms and Conditions as referred to in §1 above
shall apply.
§3. 1. The funds deposited in:
1) SUPERKONTO shall bear interest on the basis of the variable interest rate set by PKO BP SA, which is ………%
per annum on the day the Agreement is signed,
2) the Savings Account may bear interest on the basis of the variable interest rate set by PKO BP SA,
3) the Deposit shall bear interest on the basis of the fixed or variable interest rate set PKO BP SA.
2. The interest rate on the funds:
1) in the Polish currency can be changed if at least one of the following circumstances occurs:
a) change of any of the National Bank of Poland interest rates established by the Monetary Policy Council,
b) change in the rate of mandatory reserve established by the Monetary Policy Council,
c) change in the rates for deposits in the interbank market,
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2) in freely convertible currency can be changed if at least one of the following circumstances occurs:
a) change of interest rates established by the respective central bank for the given currency,
b) change of interest rates on foreign currency deposits in the local or international money market,
c) change in the rate of mandatory reserve established by the Monetary Policy Council.
§4. 1. For the services provided, PKO BP SA charges bank commissions and fees in accordance with the Table of Bank
Fees and Charges in PKO BP SA (‘Fees and Charges’).
	2. Throughout the term of this agreement, bank commissions and fees can be changed if at least one of the following
circumstances occurs:
a) change in the inflation level as disclosed to the public by the Central Statistical Office,
b)	increase in costs of account operation and related services as a result of a change in the prices of energy,
telecommunication services, postal services, interbank settlements, or the fees paid in connection with agreement
performance via entities cooperating with PKO BP SA and as a result of introduction of new legal regulations,
c)	costs of new services extending the scope of account use.
§5. The Account Holder cannot use any overdraft facility.
§6. The Account Holder receives confirmation of opening of the deposit or savings account, which is a document
confirming the entry into the Deposit Agreement or Savings Account Agreement.
§7. Should the agreement be terminated, further Deposit operation depends on the instruction of the Account Holder.
§8. The Account Holder using the Internet service under the electronic banking services shall be provided by PKO BP SA
with a continuous access to the information on the current account balance, balance changes and operations made.
In that case the Account Holder waives the right to have bank statement sent by postal delivery.
§9. The Account Holder activates the SMS service
Text messages will be sent (fee applied as per ‘Fees and Charges’)

to the following Polish mobile phone number:

§10. 1. Any amendments are required to be put in writing, otherwise shall be deemed null and void, and shall be executed
as an annex to the agreement, except for the changes to:
1) personal data, address data and bank accounts numbers of the Account Holder,
2) interest rate level, including for overdue receivables, for unallowable debit balance, for bank commissions and fees,
3) the provisions referred to in §9.
2. The Parties shall forthwith inform each other in writing on the changes referred to in subsection 1.
§11. The Account Holder may terminate the agreement at any time, without providing reasons, observing the 14-day
notice period.
§12. The notice period specified in §11 may be reduced upon mutual agreement.
§13. PKO BP SA has a right to terminate the agreement only for valid reasons, observing the 1 month notice period upon
the terms defined in the Terms and Conditions.
§14. The Account Holder may withdraw from a distance agreement/agreement concluded off the premises of PKO BP SA.
The withdrawal from the agreement shall be considered effective only when the Account Holder delivers or sends to
PKO BP SA a declaration of withdrawal from:
a) a distant agreement – not later than 14 days after signing the agreement
b) an agreement concluded off the premises of PKO BP SA – not later than 10 days after signing the agreement.
The Account Holder shall confirm having received a model declaration of withdrawal from the agreement.
§15. The Account Holder represents having received the terms and conditions referred to under §1 and an excerpt from
Fees and Charges, before concluding the agreement in a PKO BP SA or NatWest branch. For distance agreements
PKO BP SA shall make the terms and conditions, referred to under §1, available on the website www.pkobp.pl
and www.pkobp.co.uk in the manner enabling their archiving, recovering and recording. Moreover, the terms and
conditions, referred to under §1 and the Fees and Charges shall also be available in PKO BP SA branches and NatWest
branches in the UK.
§16. This agreement has been entered into for an indefinite time, although in the part concerning the card the agreement
shall remain in force between the date of its signing and the date of expiry of the time limit of card validity and shall
be prolonged for each card renewed within the period defined on this card, unless the Account Holder or PKO BP SA
terminates the agreement.
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§17. The agreement shall be governed by and construed in accordance with the Polish law.
§18. The provisions of the Polish Civil Code and other legal regulations binding in the territory of the Republic of Poland
shall apply to any matters not regulated hereunder.
§19. Any disputes that may result from the agreement shall be resolved by the common court of law in the Republic
of Poland.
§20. This agreement has been drawn up in two identical counterparts, one for each Party.

Account Holder

PKO BP SA representative’s signature

Signature constituting at the same time the specimen
signature and the specimen signature on the debit card

Annotations of PKO BP SA
enter ‘X’ into the appropriate field

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ BANK/BANK USE ONLY
Potwierdzam tożsamość klienta i własnoręczność jego podpisu.
I confirm Customer’s identity and authenticity of Customer’s signature.

Podpis pracownika PKO Banku Polskiego albo NatWest
Signature of PKO Bank Polski or NatWest employee

Data
Date
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Informacja dla Klientów-konsumentów, którzy zawierają umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
SUPERKONTO, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej na odległość
1. Usługodawcą jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP SA”) z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Puławskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438. PKO BP SA w formie spółki akcyjnej
została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia
Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Dz. U. Nr 5, poz. 55).
2. Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO, usług bankowości elektronicznej oraz karty
debetowej („umowa”) wraz z :
a) Regulaminem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej
w PKO BP SA („Regulamin”) - określa warunki, na jakich PKO BP SA świadczy usługę prowadzenia rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, bankowości elektronicznej, wydania karty debetowej oraz wykonywania operacji
przy jej użyciu.
b) Regulaminem rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych
– określa warunki, na jakich PKO BP SA świadczy usługę prowadzenia rachunku oszczędnościowego płatnego na
żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych,
c) Regulaminem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych
w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej – określa warunki, na jakich PKO BP SA
świadczy usługę prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach
wymienialnych.
3. Za świadczone usługi PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w
PKO BP SA, która jest dostępna w jednostkach PKO BP SA, telefonicznie, na stronach internetowych PKO BP SA i w
oddziałach NatWest w Wielkiej Brytanii.
4. Klient, który zawarł z PKO BP SA umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej
zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
5. W przypadku komunikowania się przez Klienta z PKO BP SA przy wykorzystaniu środków komunikowania się na
odległość, Klient ponosi koszty komunikacji zgodnie z taryfikatorami stosowanymi przez operatorów świadczących
usługi, z których Klient korzysta.
6. Reklamacje Klient może składać w oddziałach PKO BP SA, drogą korespondencyjną, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, serwisu internetowego, konsultanta serwisu telefonicznego, nie później niż w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku
stwierdzenia niezgodności w obciążeniach rachunku, związanych z operacjami, Klient ma prawo do złożenia reklamacji
w oddziale PKO BP SA w formie pisemnej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji z rachunku o dokonanej
operacji, nie później jednak niż 60 dni od daty dokonania operacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest Bankowy Arbitraż
Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich zgodnie z regulaminem określającym zasady jego
funkcjonowania.
8. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania powodu, z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia. PKO BP SA może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów z zachowaniem 1-miesięcznego
terminu wypowiedzenia, w przypadkach określonych w Regulaminie.
9. Depozyty w PKO BP SA są gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474).
10. Językiem stosowanym w relacjach z Klientem jest język polski.
11. Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków PKO BP SA z Klientem przed zawarciem umowy na odległość
oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonywania umowy jest prawo polskie. Klient, mający miejsce zwykłego pobytu
w Wielkiej Brytanii, korzysta z ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w
Wielkiej Brytanii.
12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy zawartej z PKO BP SA jest sąd
powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Information for Customers – consumers, who conclude a distance agreement for a SUPERKONTO current account,
electronic banking services and a debit card
1. The service provider is Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (‘PKO BP SA’) with its registered
office in Warsaw at 15 Puławska Street, entered into the National Court Register in the District Court for the Capital
City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under number 0000026438. PKO BP SA in
the form of a joint-stock company was established under the regulation of the Council of Ministers of 18 January 2000
on transformation of Powszechna Kasa Oszczędności, state-owned bank, into a sole shareholder company of the
State Treasury under the name of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna [rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego
w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna] (Journal of Laws [Dz.U.] No. 5 item 55).
2. The agreement for a SUPERKONTO Current Account, electronic banking services and a debit card (‘agreement’) as
well as:
a) Terms and conditions for a current account, electronic banking services and a debit card in PKO BP SA (‘Terms and
Conditions’) shall provide for the terms and conditions on which PKO BP SA provides the services of current account
maintenance, electronic banking, debit card issuance and performing operations with the same.
b) Terms and conditions for savings account payable on demand in the Polish currency and in freely convertible
currencies – it defines the terms and conditions on which PKO BP SA provides the service of savings account
payable on demand in the Polish currency and in freely convertible currencies.
c) Terms and conditions for term savings deposit in the Polish currency and in freely convertible currencies – it defines
the terms and conditions on which PKO BP SA provides the service of savings deposit in the Polish currency and in
freely convertible currencies.
3. PKO BP SA shall charge banking fees and charges for provided services, in accordance with the Fees and Charges of
PKO BP SA, which is available in branches and branches of PKO BP SA, on the telephone, on the website of PKO BP SA
and in NatWest branches in the UK.
4. The Customer has concluded a distance agreement with PKO BP SA and shall have the right to withdraw from such
agreement within 14 days of concluding the same, by filing a relevant written declaration.
5. If the Customer is to communicate with PKO BP SA by using the means of remote communication, the Customer shall
pay the costs of communication in accordance with the schedules of charges applied by operators providing services
used by the Customer.
6. The Customer may lodge complaints in branches of PKO BP SA, with a letter, by electronic mail, via Internet service,
through a telephone service consultant, not later than within 14 days of the end of a month of an event, in accordance
with the principles provided for under the Terms and Conditions In the case of finding any differences in charges to the
account, connected with operations, the Customer shall have the right to lodge a complaint in a branch of PKO BP SA
in writing, within 14 days of receiving account information about a performed operation, however, not later than 60
days of making the operation, in accordance with the principles provided for under Terms and Conditions.
7. An entity competent to settle the disputes under the agreement beyond the court shall be the Banking Consumer
Arbitration at the Association of Polish Banks, in accordance with its Terms and Conditions of its functioning.
8. The Customer may terminate the agreement at any time without cause, against a 14-day notice. PKO BP SA may
terminate the agreement for a material cause only, against a one-month notice, in the cases provided for under the
Terms and Conditions.
9. Deposits in PKO BP SA are guaranteed by the Banking Guarantee Fund in accordance with the principles provided for
under the Act on the Banking Guarantee Fund of 14 December 1994 [ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym] ( Journal of Laws [Dz.U.] of 2007 No. 70 item 474).
10. The language applied in relations with the Customer shall be the Polish language.
11. The law governing relations of PKO BP SA with the Customer before executing the distance agreement and the law
governing execution and performance of the agreement shall be the Polish law. The Customer who stays in the UK shall
use the protection due to him/her under the laws prevailing in the UK.
12. The court competent for settling disputes connected with the performance of the agreement concluded with PKO BP SA
shall be a common court of the Republic of Poland.
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Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej/na odległość
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres 02-515 Warszawa ul. Puławska
15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy
(kapitał wpłacony) 1 000 000 000 zł

Imię i nazwisko Posiadacza rachunku

Adres Posiadacza rachunku

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej/na odległość
Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 2 ust. 1/art. 16c ust. 1*/ Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22,
poz. 271, z późn. zm.) odstępuję od umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO, usług bankowości
elektronicznej oraz karty debetowej
numer rachunku
zawartej w dniu

z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.
dnia

miejscowość

Podpis posiadacza rachunku
*/ Niepotrzebne skreślić

NWB45293/(01/10/2007)
Page 20 of 21 Strona 20 z 21

data

Template of the declaration of withdrawal from the agreement concluded outside of the premises of Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna/distance agreement
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, address: 02-515
Warszawa, 15 Puławska Street, entered into the National Court Register in the District Court for the Capital City of Warsaw,
13th Commercial Division of the National Court Register, under number 0000026438, NIP tax no: 525-000-77-38, REGON
identification no: 016298263; share capital (paid-in) PLN 1 000 000 000.

Account Holder’s name and surname

Account Holder’s address

Declaration of withdrawal from the agreement concluded off the premises of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna/distance agreement
I hereby declare that in accordance with Article 2 section 1/Article 16c section 1*/of the Act of 2 March 2000 on protection
of some consumer rights and liability for damage inflicted by a hazardous product [ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny]
(Journal of Laws [Dz.U.] No. 22 item 271, as amended), I withdraw from the agreement on SUPERKONTO Current Account,
e-banking services and debit card
number of account
concluded on

with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
on

place

Account Holder’s signature
*/ delete as appropriate
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date

