Załącznik do
Umowy Nr ………………. O prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu…………..
Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowego ROR-Konta
§1
Strony postanawiają, iŜ Bank otwiera na rzecz Posiadacza rachunku, rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR-Konto
Nr……………………………………………………………………………………………..
§2
1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR-Konto prowadzony jest w walucie
polskiej.
2. Środki pienięŜne gromadzone na ROR-Koncie są oprocentowane według zmiennej
stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy wynosi ………..% w skali roku.
§3
1. Wyciągi bankowe z ROR-Konta, z podanie salda, sporządzane będą:
- raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji*
- po kaŜdej zmianie salda, z zastrzeŜeniem, iŜ dla operacji dokonywanych w tym
samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg*,
2. Posiadacz rachunku rezygnuje ze sporządzania wyciągów bankowych*/
3. Wyciągi bankowe będą:
1) odbierane w Banku przez Posiadacza*/Współposiadacza * rachunku/
odbierane w Banku przez wskazaną osobę:
……………………………………………
2) przekazywane przez Bank drogą pocztową ( listem zwykłym) na adres:
…………………………………………………………………………………*
4. Posiadacz/Współposiadacz rachunku oświadcza, Ŝe wyciągi przekazywane w sposób,
o którym mowa w ust 1,2 i 3 lub nie odebrane będzie uwaŜał za doręczone.
§4
1. Komunikat Banku określa godziny składania w Oddziale Banku dyspozycji
rozliczeniowych w formie elektronicznej i papierowej, do realizacji w dniu ich
załoŜenia.
2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza/Współposiadacza rachunku
najpóźniej w drugim dniu od dnia ich złoŜenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji
jako data realizacji pod warunkiem, Ŝe Posiadacz/Współposiadacz rachunku dysponuj
wystarczającymi środkami pienięŜnymi na rachunku.
3. W przypadku realizacji otrzymanej dyspozycji wpłaty na rachunek Posiadacza,
podstawą do realizacji jest wyłącznie numer rachunku bankowego standardzie NRB z
pominięciem nazwy Posiadacza rachunku
§5

1. Bank zwraca Posiadaczowi/Współposiadaczowi rachunku niezrealizowane zlecenie
płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze
formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust.1 uwaŜa się między innymi:
a. Wystawienia zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub odrębnymi wewnętrznymi przepisami Banku,
b. Podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub
beneficjenta,
c. Zamieszczenie na dyspozycji podpisów niezgodnych z „Kartą wzorów
podpisów”
§6
1. Oświadczam, Ŝe otrzymałem i zapoznałem się z treścią „Regulaminu dla Posiadaczy
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR-Konto”, przyjmuję do
wiadomości i stosowania oraz akceptuję jego treść.
2. Posiadacz/Współposiadacz rachunku oświadcza, Ŝe poddaje się egzekucji z całego
swojego majątku zarówno obecnego jak i przyszłego, na postawie bankowego tytułu
egzekucyjnego w majątku określonym w ustawie Prawo bankowe w zakresie
wynikającym z niniejszej Umowy. Niniejsze oświadczenie moŜe stanowić podstawę
do wystawienia przez bank przeciwko mnie/nam bankowego tytułu egzekucyjnego do
kwoty 20 000,00 (dwudziestu tysięcy) złotych, jednakŜe nie wyŜszej niŜ powstałe
zadłuŜenie wraz odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania egzekucyjnego.
3. Bank moŜe wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonywalności w terminie do 12 miesięcy liczonych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia niniejszej Umowy.

§7
W przypadku nie spłacenia zadłuŜenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, upowaŜniam Bank do pobrania naleŜności niespłaconych poprzez:
a. potrącenie z wszelkich środków (np. bieŜących, terminowych,) Posiadacza rachunku
w Banku w dowolnym czasie,
b. blokady wypłat wszelkich środków niezaleŜnie od waluty do czasu spłaty
wymagalnego zadłuŜenia wobec Banku.
UpowaŜnienie, o którym mowa powyŜej, dotyczy obecnych lub przyszłych rachunków
Posiadacza w Banku.

…………………………………..
(podpis posiadacza rachunku)

……………………………………….
(podpis współposiadacza rachunku)

…………………………………..
(stempel firmowy i podpisy za Bank)

Dokumenty i toŜsamość osób podpisujących Umowę sprawdzono
…………………………………..
(podpis pracownika Banku)

*) niepotrzebne skreślić

………………………………..
(miejsce i data)

