Правила відкриття та обслуговування рахунку «Konto na Teraz»
у BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ці Правила відкриття та обслуговування рахунку «Konto na Teraz» у BNP Paribas Bank Polska S.A. (далі –
Правила) містять детальні умови відкриття та ведення баном BNP Paribas Bank Polska S.A. особового рахунку
з тарифним планом під назвою «Konto na Teraz».
§1 Визначення
Терміни, які в цих Правилах написані з великої літери та не визначені в них, мають значення, визначене в
Загальних умовах Договору банківських рахунків, карток та електронних каналів доступу.
§2 Укладання та виконання Договору Банком
1. Особовий рахунок з тарифним планом «Konto na Teraz» (далі – «Konto na Teraz») може бути відкритий
Банком лише у відділенні Банку.
2. Банк веде рахунок «Konto na Teraz» у польських злотих лише як безвідсотковий індивідуальний
банківський рахунок – для однієї фізичної особи, яка не є громадянином Республіки Польща і має повну
правоздатність (далі – Клієнт).
3. Банк відкриває Клієнту рахунок «Konto na Teraz», якщо у Клієнта немає іншого платіжного рахунку, який
ведеться на користь Власника (як індивідуальний, так і спільний рахунок), відкритого на території
Республіки Польща банком або кооперативною ощадно-кредитною спілкою.
4. Умовами укладання Договору, на підставі якого Банк відкриває рахунок «Konto na Teraz», є:
1) пред’явлення Клієнтом співробітнику Банку одного з наступних документів, що підтверджують особу
Клієнта:
a. закордонний паспорт;
b. картка побиту, видана органом влади Республіки Польща;
c. український паспорт у формі ідентифікаційної картки;
d. тимчасове посвідчення особи іноземця;
e. посвідчення особи громадянина України, видане дипломатичним представництвом України в
Польщі;
f. картка резидента;
g. польське посвідчення особи іноземця разом із документом, що підтверджує присвоєння номера
PESEL;
h. український паспорт у паперовому варіанті (у вигляді книжечки) з документом, що підтверджує
присвоєння номера PESEL;
i. Карта поляка разом із документом, що підтверджує присвоєння номера PESEL;
за умови, що у разі осіб, які не є громадянами України, Банк приймає лише документи, що
підтверджують особу Клієнта, зазначені у літ. a. та b. вище.
2) вираження згоди на виготовлення Банком копії вищезгаданих документів, що підтверджують особу
Клієнта;
3) подання заяв Клієнта – під час укладання Договору – про:
a. проживання до 24.02.2022 року на території України та виїзд з цієї території, а також
неможливість повернутися через воєнні дії на цій території;
b. заявлену адресу проживання на території Республіки Польща;
c. наявний ідентифікаційний номер платника податків;
5. Банк веде для Клієнта рахунок «Konto na Teraz» на умовах, встановлених для Особових рахунків в
Загальних умовах банківських рахунків, карток та електронних каналів доступу, з урахуванням
наступного:
1) Договір укладається на визначений термін – 12 місяців;
2) Банк не може відкривати Клієнту інші банківські рахунки, у тому числі в іноземній валюті;
3) Залишок на рахунку «Konto na Teraz» не може перевищувати 5 000 злотих, а сума щомісячних
надходжень на зазначений рахунок у даному календарному місяці не може перевищувати 10 000
злотих. У випадку, якщо зарахування або переказ коштів на рахунок «Konto na Teraz» перевищує
хоча б один із зазначених вище лімітів, Банк відмовляє у виконанні такого платіжного доручення з
урахуванням наступного речення. У разі перерахування коштів на рахунок «Konto na Teraz» в рамках
виплати допомоги, наданої як широкого розуміння соціальну допомогу, що надається урядом,
місцевою адміністрацією чи міжнародними організаціями, Банк не відмовляє у виконанні такого
платіжного доручення, за умови, що переказ коштів здійснюється з банківського рахунку, номер якого
вказано в Повідомленні (у розділі з назвою: Перелік банківських рахунків (у форматі NRB), з яких
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перераховуються кошти на рахунок «Konto na Teraz», і для яких Банк беззастережно приймає рахунок
«Konto na Teraz»– незважаючи на можливе перевищення лімітів, зазначених у абз. 5 п. 3) Правил):

Однак кошти від такого переказу становлять складову Балансу рахунку «Konto na Teraz» і
включаються до ліміту щомісячних надходжень у певний календарний місяць, про який йдеться вище.
Приклад 1: Баланс рахунку «Konto na Teraz» становить 4900 злотих. Кошти перераховуються з
банківського рахунку, номер якого вказано в Повідомленні, на суму 500 злотих. Банк не відмовляє
у виконанні такого платіжного доручення. Після зарахування такого перерахунку Баланс рахунку
«Konto na Teraz» становить 5 400 злотих. Наступного дня, кошти перераховуються з банківського
рахунку, номер якого не вказано в Повідомленні, на суму 50 злотих. Банк відмовляє у виконанні
такого платіжного доручення.
Приклад 2: У даному календарному місяці сума надходжень до 20 числа місяця становила 9400
злотих. Кошти перераховуються з банківського рахунку, номер якого вказано в Повідомленні, на суму
1 000 злотих. Банк не відмовляє у виконанні такого платіжного доручення. Після зарахування
такого перерахунку розмір місячних надходжень на рахунок «Konto na Teraz» становить 10 400
злотих. Наступного дня, кошти перераховуються з банківського рахунку, номер якого не вказано в
Повідомленні, на суму 100 злотих. Банк відмовляє у виконанні такого платіжного доручення.;
4) не виконуються Платіжні доручення з вищезгаданого банківського рахунку за кордоном та Платіжні
доручення в іноземній валюті на рахунок, відмінний від рахунку в Банку;
5) Банк для рахунку «Konto na Teraz» видає дебетову картку під назвою „Karta otwarta na Dzisiaj”,
зазначену в Тарифах комісій і зборів для банківських рахунків, картки та електронних каналів доступу
для роздрібних клієнтів, при цьому за допомогою Картки, виданої для «Konto na Teraz», не можна
здійснювати Платіжні операції в Інтернеті;
6) «Konto na Teraz» не може бути банківським рахунком, який використовується для Операцій BLIK,
зазначених у Правилах Послуги Blik, доступних на домашній сторінці Банку;
7) Власник рахунку «Konto na Teraz» не може використовувати послугу mojeID, про яку йдеться у
Правилах надання послуг ідентифікації у BNP Paribas Bank Polska S.A., розміщених на сайті Банку;
8) Власник рахунку «Konto na Teraz» не може використовувати послугу AIS, зазначену в Загальних
умовах Договору банківських рахунків, карток та електронних каналів доступу;
9) перехід з Тарифного плану Особового рахунку «Konto na Teraz» на інший Тарифний план можливий
лише у відділенні, за дотримання таких умов:
a. Клієнт пред’являє свій закордонний паспорт, карту побиту, видану органом влади Республіки
Польща, український паспорт у формі ідентифікаційної картки;
b. Клієнт пред’являє документ, що підтверджує його проживання у Польщі (наприклад, договір
оренди квартири, свідоцтво про реєстрацію тощо).
10) Банк не відкриває рахунок „Konto Samodzielniaka” для неповнолітнього, якщо законний представник
неповнолітнього є Власником рахунку «Konto na Teraz»;
11) на вимогу Банку Клієнт протягом 6 місяців з моменту укладення Договору зобов'язаний:
a. підтвердити свою особу в Банку шляхом пред’явлення закордонного паспорту, карти побиту,
виданої органом влади Республіки Польща, українського паспорту у формі ідентифікаційної
картки;
b. пред’явити в Банку документ, що підтверджує його проживання у Польщі (наприклад,
договір оренди квартири, свідоцтво про реєстрацію тощо).
Ненадання необхідних документів або інформації може стати підставою для розірвання Договору
Банком.
6. Власник рахунку має право знімати готівкові кошти з рахунку «Konto na Teraz» за допомогою дебетової
картки, виключно на території Республіки Польща. Зняття готівкових коштів з використанням дебетової
картки за межами території Республіки Польща може бути підставою для розірвання Договору Банком.
7. Щоб подати розпорядження для рахунку «Konto na Teraz» (у тому числі платіжне доручення), у відділенні
Банку Власник щоразу зобов’язаний підтверджувати свою особу шляхом пред’явлення документу
(комплекту документів), що підтверджує його особу, який він пред’являв під час укладання Договору, або
документу (комплекту документів), що підтверджує його особу, який був наданий Банку з метою
ідентифікації під час виконання Договору.
8. У питаннях, не врегульованих цими Правилами (включаючи розмір зборів і комісій, які стягуються за
виконання Договору), застосовуються положення Загальних умов банківських рахунків, карток та
електронних каналів доступу, а також Повідомлення до Типового договору банківського рахунку, карток
та електронних каналів доступу.
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