Regulamin otwierania i prowadzenia „Konta na Teraz”
w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia „Konta na Teraz” w BNP Paribas Bank Polska S.A. („Regulamin”)
określa szczegółowe warunki otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Konta Osobistego z
Planem Taryfowym o nazwie „Konto na Teraz”.
§1 Definicje
Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenia nadane im w
Ogólnych Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
§2 Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Bank
1. Otwarcie przez Bank Konta Osobistego z Planem Taryfowym „Konto na Teraz” (dalej „Konto na Teraz”) może
nastąpić wyłącznie w placówce Banku.
2. Bank prowadzi Konto na Teraz w walucie złoty polski wyłącznie jako nieoprocentowany indywidulany rachunek
bankowy – prowadzony na rzecz jednej osoby fizycznej niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych („dalej „Klient”).
3. Bank otwiera na rzecz Klienta Konto na Teraz, gdy Klient nie posiada innego rachunku płatniczego
prowadzonego na rzecz Posiadacza (jako rachunek indywidualny lub wspólny), otwartego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
4. Warunkami zawarcia Umowy, na podstawie której, Bank dokona otwarcia Konta na Teraz jest:
1) okazanie pracownikowi Banku przez Klienta jednego z następujących dokumentów potwierdzających
tożsamość Klienta:
a. paszportu;
b. karty pobytu wydanej przez organ Rzeczypospolitej Polskiej;
c. ukraińskiego dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej;
d. Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca;
e. zaświadczenia tożsamości obywatela Ukrainy wydawanego przez placówkę dyplomatyczną Ukrainy w
Polsce;
f. karty pobytowej;
g. polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie numeru
PESEL;
h. ukraińskiego dowodu osobistego w wersji papierowej (w formie książeczki) wraz z dokumentem
potwierdzającym nadanie numeru PESEL;
i. Karty Polaka wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie numeru PESEL;
z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niebędących obywatelami Ukrainy, Bank akceptuje wyłącznie
dokumenty potwierdzające tożsamość Klienta określone w lit. a. oraz b. powyżej.
2) wyrażenie zgody na dokonanie przez Bank kopii ww. dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta;
3) złożenie oświadczeń przez Klienta - w trakcie zawarcia Umowy - o
a. zamieszkiwaniu przed dniem 24.02.2022 roku na terytorium Ukrainy oraz opuszczeniu tego terytorium
i niemożności powrotu w związku z prowadzonymi na tym terytorium działaniami wojennymi;
b. deklarowanym adresie pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c. posiadanym numerze identyfikacji podatkowej;
5. Bank prowadzi na rzecz Klienta Konto na Teraz na warunkach określonych dla Kont Osobistych w Ogólnych
Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z zastrzeżeniem, że:
1) Umowa zawierana jest na czas określony na okres 12 miesięcy;
2) na rzecz Klienta nie mogą być otwarte inne rachunki bankowe przez Bank – w tym prowadzone w walucie
obcej;
3) Saldo Konta na Teraz nie może przekroczyć 5 000 złotych, a wysokość wpływów miesięcznych w danym
miesiącu kalendarzowym na ww. konto nie może przekroczyć 10 000 PLN. W przypadku, gdy wpłata lub
transfer środków pieniężnych na Konto na Teraz przekroczył(a)by co najmniej jeden z określonych z ww.
limitów, Bank odmawia wykonania takiego zlecenia płatniczego z zastrzeżeniem zdania następnego. W
przypadku, gdy na Konto na Teraz następuje transfer środków pieniężnych z tytułu wypłaty świadczenia
przyznanego w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej udzielanej przez administrację rządową lub
samorządową lub organizacje międzynarodowe, Bank nie odmawia wykonania takiego zlecenia
płatniczego, o ile transfer środków pieniężnych jest wykonywany z rachunku bankowego, którego numer
znajduje się w Komunikacie (w sekcji o nazwie: Lista rachunków bankowych (w formacie NRB) z których

jest wykonywany transfer środków pieniężnych na Konto na Teraz, a dla których Bank uznaje
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bezwarunkowo Konto na Teraz – mimo ewentualnego przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 5 pkt
3) Regulaminu):

Środki pieniężne z takiego transferu stanowią jednak składową Salda Konta na Teraz, oraz wchodzą w limit
miesięcznych wpływów w danym miesiącu kalendarzowym, o którym mowa powyżej.
Przykład 1: Saldo Konta na Teraz wynosi 4 900 PLN. Następuje transfer środków pieniężnych z rachunku
bankowego, którego numer znajduje się w Komunikacie na kwotę 500 PLN. Bank nie odmawia wykonania
takiego zlecenia płatniczego. Po zaksięgowaniu takiego transferu Saldo Konta na Teraz wynosi 5 400 PLN.
Kolejnego dnia, następuje transfer środków pieniężnych z rachunku bankowego, który nie znajduje się w
Komunikacie na kwotę 50 PLN. Bank odmawia wykonania takiego zlecenia płatniczego.
Przykład 2: W danym miesiącu kalendarzowym wysokość wpływów do 20 dnia miesiąca wyniosła 9 400
PLN. Następuje transfer środków pieniężnych z rachunku bankowego, którego numer znajduje się w
Komunikacie na kwotę 1 000 PLN. Bank nie odmawia wykonania takiego zlecenia płatniczego. Po
zaksięgowaniu takiego transferu wysokość miesięcznych wpływów na Konto na Teraz wynosi 10 400 PLN.
Kolejnego dnia, następuje transfer środków pieniężnych z rachunku bankowego, który nie znajduje się w
Komunikacie na kwotę 100 PLN. Bank odmawia wykonania takiego zlecenia płatniczego.
4) nie są wykonywane z ww. rachunku bankowego Zlecenia płatnicze za granicę ani Zlecenia płatnicze w
walucie obcej na rachunek inny niż prowadzony w Banku;
5) Bank do Konta na Teraz wydaje kartę debetową o nazwie „Karta otwarta na Dzisiaj”, o której mowa w
Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów
detalicznych, przy czym przy użyciu Karty wydanej do Konta na Teraz nie mogą być dokonywane
internetowe Transakcje płatnicze;
6) Konto na Teraz nie może być rachunkiem bankowym, w ciężar którego są wykonywane Transakcje BLIK, o
których mowa w Regulaminie Usługi Blik dostępnym na stronie internetowej Banku;
7) Posiadacz Konta na Teraz nie może skorzystać z usługi mojeID, o której mowa w Regulaminie świadczenia
usług identyfikacji w BNP Paribas Bank Polska S.A dostępnym na stronie internetowej Banku;
8) Posiadacz Konta na Teraz nie może skorzystać z usługi AIS, o której mowa w Ogólnych Warunków Umowy
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu;
9) dokonanie zmiany Planu Taryfowego Konta Osobistego „Konto na Teraz” na inny Plan Taryfowy można
dokonać wyłącznie w placówce, gdy spełnione są następujące warunki:
a. Klient wylegitymuje się paszportem, kartą pobytu wydaną przez organ Rzeczypospolitej Polskiej,
ukraińskim dowodem osobistym w formie karty identyfikacyjnej;
b. Klient przedstawi dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce (np. umowa najmu mieszkania,
zaświadczenie o zameldowaniu etc.)
10) Bank nie otwiera Konta Samodzielniaka na rzecz Osoby Małoletniej, gdy Przedstawicielem Ustawowym tej
osoby jest Posiadacz Konta na Teraz;
11) na wezwanie Banku, Klient w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest zobowiązany do:
a. wylegitymowania się w Banku paszportem, kartą pobytu wydaną przez organ Rzeczypospolitej
Polskiej lub ukraińskim dowodem osobistym w formie karty identyfikacyjnej;
b. przedstawienia w Banku dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Polsce (np. umowa najmu
mieszkania, zaświadczenie o zameldowaniu etc.)
Niedostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji, może stanowić podstawę do rozwiązania przez
Bank Umowy.
6. Posiadacz jest uprawniony do dokonywania wypłat gotówkowych z Konta na Teraz, z użyciem karty debetowej,
wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie wypłaty gotówkowej z użyciem karty debetowej poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić podstawę do rozwiązania przez Bank Umowy.
7. Posiadacz, w celu złożenia dyspozycji do Konta na Teraz (w tym zlecenia płatniczego), w placówce Banku, jest
zobowiązany każdorazowo wylegitymować się dokumentem (zestawem dokumentów) potwierdzającym
tożsamość, którym legitymował się w momencie zawarcia Umowy lub dokumentem (zestawem dokumentów)
potwierdzającym tożsamość, który udostępnił Bankowi, w celu identyfikacji, w trakcie wykonywania Umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie wysokości pobieranych opłat i
prowizji z tytułu wykonywania Umowy) zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Umowy
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikatu do Umowy ramowej
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
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