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UMOWA O DEBETOWĄ KARTĘ PŁATNICZĄ
zawarta w dniu

roku, pomiędzy:

Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP
5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (wpłacony w całości) („Bank”),
a
DANE POSIADACZA RACHUNKU

Nazwa
Adres siedziby
KRS lub numer
innego rejestru

NIP
(„Posiadacz Rachunku”).

§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy o debetową kartę płatniczą („Umowa o kartę płatniczą”) Bank, na wniosek Klienta („Posiadacz Karty”), wydaje kartę płatniczą
(„Karta płatnicza” lub „Karta”) oraz obsługuje operacje dokonane przy jej użyciu i rozlicza je w ciężar rachunku rozliczeniowego o numerze:
,

2.
3.
4.
5.

do którego została wydana, a Posiadacz Karty zobowiązuje się do zapłaty swoich zobowiązań wynikających z wykonanych Kartą płatniczą operacji wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadacz karty upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji,
w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
O ile Posiadacz Karty zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem
Umowy o kartę płatniczą, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie
Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów.
Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem czynności bankowych składane w postaci elektronicznej, w sposób zgodny z Umową o korzystanie z usług
bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
Karta płatnicza jest kartą imienną oraz wydawana jest na rzecz osób wskazanych przez Posiadacza Karty („Użytkownicy Karty”).
Dzienny limit operacji bezgotówkowych oraz operacji gotówkowych określany jest w składanym przez Posiadacza Karty wniosku o Kartę płatniczą oraz może być
zmieniony na zasadach określonych w Regulaminie.
§2

1. Kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik Karty.
2. Kartą można dokonywać transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, nie większych niż do
wysokości środków dostępnych na rachunku. Każda operacja wykonana przy użyciu Karty zmniejsza kwotę środków dostępnych na rachunku.
3. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji. Kwotą należnych Bankowi
opłat i prowizji Bank obciąża rachunek, na co Posiadacz Karty wyraża zgodę.
§3
1. Integralną część Umowy o kartę płatniczą stanowią:
a. Tabela Opłat i Prowizji,
b. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez
Idea Bank SA dla spółek („Regulamin”).
2. Posiadacz Karty oświadcza, że przed zawarciem Umowy o kartę płatniczą zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji oraz że
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o kartę płatniczą oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji. Przesłanki dopuszczalności zmiany Regulaminu oraz opłat i prowizji określa Regulamin.
4. Bank wydaje Kartę płatniczą na warunkach określonych Umową o kartę płatniczą oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową o kartę płatniczą, na zasadach
określonych Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
5. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy o kartę płatniczą z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o kartę płatniczą.
6. Umową o kartę płatniczą objęte są karty wymienione w Regulaminie.
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PODPIS!

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Rozwiązanie umowy rachunku, do którego została wydana Karta Płatnicza, skutkuje rozwiązaniem Umowy o kartę płatniczą oraz zamknięciem Kart Płatniczych
wydanych do rachunku.
9. Terminy pisane w Umowie o kartę płatniczą wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.
10. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o kartę płatniczą w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych
przyczyn określonych w Regulaminie.

Data, podpis i pieczątka osoby reprezentującej Idea Bank SA
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