NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)...............................

Umowa w sprawie:


zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer,



zawierania Transakcji wymiany walut za pośrednictwem telefonu,

dla Klientów Indywidulanych oraz Klientów BNP Paribas Wealth Management
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku
podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

zawarta w dniu ................................................................... r., w …....................................................................
pomiędzy:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony, zwany
dalej Bankiem, reprezentowaną przez:

1) .................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................
a
Panem/Panią..................................................................................................................................................................

zamieszkałym/zamieszkałą w ........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym/paszportem/innym dokumentem*

nr…………....................................................................., PESEL**............................................................................,
zwanym dalej „Klientem”, a łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Strony zgodnie oświadczają, iż zawierają niniejszą Umowę w celu:
a)

umożliwienia Klientowi zawierania transakcji wymiany walut w Internetowej Platformie Transakcyjnej
Dealer oraz za pośrednictwem aplikacji Mobilny Portfel oraz otwierania lokat terminowych w walutach
dostępnych w Internetowej Platformie Transakcyjnej Dealer,

b) zawierania transakcji wymiany walut za pośrednictwem telefonu.
§ 1 Rodzaje Transakcji
1.

Klient przy wykorzystaniu Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer lub za pomocą aplikacji Mobilny
Portfel może zlecić Bankowi:
a) zawarcie transakcji wymiany walut,
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b) otwarcie lokaty terminowej (o ile Bank udostępnia taką usługę),
c)

otwarcie lokaty dwuwalutowej (o ile Bank udostępnia taką usługę).

2.

Klient przy wykorzystaniu telefonu może zlecić Bankowi zawarcie transakcji wymiany walut.

3.

Klient może składać zlecenia dotyczące wymienionych w ust. 1 i 2 Transakcji w walutach, w których
prowadzone są dla niego w Banku rachunki.

4.

Transakcje wymienione w ust. 1 i 2 mogą być zawierane przy wykorzystaniu Internetowej Platformy
Transakcyjnej Dealer, aplikacji Mobilny Portfel lub telefonu wyłącznie w dni robocze Banku, w godzinach
przewidzianych przez Bank do realizacji tych transakcji, wskazanych na Stronie Internetowej Banku.
§ 2 Zasady zawierania i rozliczania Transakcji
1.

Zasady otwierania i rozliczania lokaty terminowej, lokaty dwuwalutowej oraz transakcji wymiany walut
przy wykorzystaniu Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer, aplikacji Mobilny Portfel są opisane
oraz w „Regulaminie korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer dla Klientów
Indywidualnych i Klientów BNP Paribas Wealth Management”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

2.

Zasady rozliczania transakcji wymiany walut zawartych za pośrednictwem telefonu są opisane
„Regulaminie transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów BNP Paribas Wealth
Management” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§ 3 Postanowienia końcowe

1.

Pozostałe warunki i zasady korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer są określone przez
„Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer dla Klientów Indywidualnych i
Klientów BNP Paribas Wealth Management”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.

Pozostałe warunki i zasady zawierania transakcji wymiany walut za pośrednictwem telefonu są określone
przez „Regulamin transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów BNP Paribas Wealth
Management” - Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3.

Bank pobiera opłaty i prowizje za korzystanie z Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer w wysokości
określonej w odpowiednio: dla klientów BNP Paribas Wealth Management: „Tabeli oprocentowania, opłat,
prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów BNP Paribas Wealth Management”, dla klientów
Indywidualnych : „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska
S.A. dla konta osobistego, konta lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w koncie osobistym ”.

4.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

5.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji związanych z wykonywaniem Umowy reguluje „Regulamin
Rozpatrywania Reklamacji Klientów Indywidualnych i Klientów Bankowości Małych Przedsiębiorstw w BNP
Paribas Bank Polska S.A.”, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
§ 4 Oświadczenia

1.

Klient oświadcza, że otrzymał:

a) „Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i

Klientów BNP Paribas Wealth

Management.”
b) „Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer dla Klientów Indywidualnych i Klientów
BNP Paribas Wealth Management.”
c) „Regulamin Rozpatrywania Reklamacji Klientów Indywidualnych i Klientów Bankowości Małych Przedsiębiorstw
w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
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2.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z przepisów art. 222 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z
2016r., poz. 996), Bank niniejszym informuje Klienta i zastrzega, że w stosunku do zobowiązań Banku
zaciąganych w ramach transakcji zawieranych na podstawie Umowy, może zostać zastosowany instrument
umorzenia lub konwersji zobowiązań, na warunkach określonych w przywołanej powyżej ustawie.

3.

Klient niniejszym wyraża zgodę i uznaje skutki decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zastosowaniu
instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, zgodnie z warunkami określonymi w przywołanej powyżej
ustawie.

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

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

(Podpis i pieczęć
Pełnomocnika Banku nr 1)

(Podpis i pieczęć
Pełnomocnika Banku nr 2)

Poświadczam, że powyższy podpis został złożony przez Klienta.
Potwierdzam własnoręczność złożonego w mojej obecności podpisu Klienta.
Poświadczam, że dokument tożsamości Klienta został mi okazany w oryginale.

.............................................................................................................................
podpis pracownika/przedstawiciela Banku przyjmującego Umowę
*niepotrzebne skreślić oraz wpisać nazwę dokumentu
**dotyczy tylko Rezydentów
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......................................
(Klient)

Pełnomocnictwo
W związku z zawarciem Umowy w sprawie:



zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer,
zawierania transakcji wymiany walut za pośrednictwem telefonu,

dla Klientów Indywidulanych oraz Klientów BNP Paribas Wealth Management,
ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko, PESEL)

Udzielam BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania i uznawania
rachunku/ów bankowych prowadzonych przez Bank na moją rzecz, kwotą w wysokości zobowiązania wynikającego
z dokonanej Transakcji. Obciążenie będzie następowało po zawarciu, za pomocą Internetowej Platformy
Transakcyjnej Dealer, aplikacji Mobilny Portfel lub telefonu, każdej z Transakcji. Niniejsze pełnomocnictwo nie
może być odwołane w trakcie trwania Umowy w sprawie:



zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer,
zawierania transakcji wymiany walut za pośrednictwem telefonu,

dla Klientów Indywidulanych oraz Klientów BNP Paribas Wealth Management.
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