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Договір банківського рахунку , електронні канали доступу та картка 

ID: Modulo nr 
В день ………………………………..  в ……………………. між: 
Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуні, 87-100 Торунь, вул. Lelewela 33, внесена до Національного судового реєстру окружним судом, VII 
господарський відділ Національного судового реєстру в Торуні - за номером KRS 0000116492; REGON 000495289; NIP 879-016-99-20, далі 
«Банк», 
і 
 Власник 

імена  

Ім'я  

PESEL  

дата народження  

Місце народження  
Тип, серія та номер документа, що посвідчує особу: 

посвідчення особи паспорт Картка 
 

Громадянство  

Ім'я батька, ім'я матері  

Дівоче прізвище матері  
Адреса 

Вулиця, номер будинку, номер квартири  

Поштовий індекс, поштове відділення  

Місто  
Адреса для кореспонденції 

(заповніть, якщо відрізняється від зареєстрованого / місцезнаходження) 

Вулиця, номер будинку, номер квартири  

Поштовий індекс, поштове відділення  

Місто  

Інші контактні дані 
Електронна пошта  

Номер телефону GSM  

іменований далі Держатель, 
укладено договір на ведення банківських рахунків та на додаткові послуги, а саме: 

    ТАК НІ 
1) o електронні канали доступу (EKD)                            
2) для платіжного засобу                          

 
який звучить так: 

I. Договір про ведення банківських рахунків 
§ 1   

1. За цією Угодою Банк зобов’язується: 
1) ведення ощадного та поточного рахунку в злотих, іменованого надалі «ROR»; 
2) ведення інших банківських рахунків у злотих або в іноземній валюті; 
3) випуск та обслуговування дебетових платіжних карток, іменованих надалі «картки»; 
4) надання електронних банківських послуг, надалі разом іменованих «послуги»; 
5) надання інших функцій, продуктів і послуг, які пропонує Банк, 
на умовах, визначених цим Договором, у «Положенні надання послуг у сфері ведення банківських рахунків клієнтів-фізичних осіб», 
іменованих далі «Положення» та «Положення про виконання SGB-Bank SA платіжних доручень за валютними операціями» та в розкладі 
комісій і зборів, надалі – «Тариф», які є невід’ємною частиною цього Договору. 

2. Терміни та скорочення, що використовуються в цій Угоді, мають значення, надане їм у Правилах, зазначених у п. 1, якщо інше значення даного 
поняття не випливає безпосередньо з положень цієї Угоди. 
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3. Власник заявляє, що перед укладенням Договору Банк був проінформований: 
1) що будь-які зміни тарифу, положень, пакетів будуть опубліковані на веб-сайті https://edokumenty.nicolausbank.pl відповідно до 

вимог тривалого носія; 
2) про участь у схемі обов'язкового гарантування вкладів та принципи її функціонування, у тому числі про типи осіб та юридичних осіб, 

які можуть вважатися вкладниками, та максимальний ліміт гарантійного захисту; детальні умови гарантійного захисту зазначені в 
Інформаційному листі для вкладника; 

3) про зобов'язання інформувати Банк про заплановані іноземні надходження пенсій або допомоги по інвалідності. У такому випадку 
необхідно надати до відділення банку «Звіт про надходження іноземних пенсій»; 

4) про можливість видачі розпорядження на внесок у разі смерті на умовах, що випливають із Закону про банківську діяльність, 
зазначених у нормативно-правових актах, а також за змістом ст. 56 Закону про банки 1. 

5) про зобов'язання інформувати Банк про зміну валютного статусу. 
Власник/Співвласник також заявляє, що центром його/її життєвих питань є адреса, зазначена в Договорі. 
a) наслідком зробленого вибору є: 

▪ встановлення валютного статусу для: резидента  не резидент 
▪ зміна валютного статусу: з резидента на нерезидента; від нерезидента до резидента 

 
§ 2   

1. Банк зобов'язується відкрити та вести РАХУНОК ROR MOC KORZYŚCI - тарифний план OPTIMUM UKRAINA з номером ………………………… .. 
у валюті PLN. 

2. ROR нараховує відсотки за змінною ставкою, на дату укладення Договору процентна ставка становить 0,0%. 
 

§ 3   
1. Виписка з банку з інформацією про зміну залишку коштів на рахунку, визначення його залишку та проведені операції формується Банком 

безкоштовно в кінці місяця. 
2. Не рідше одного разу на календарний рік Банк безкоштовно надає Власнику рахунку перелік комісій, що стягуються в певний період за 

послуги, пов’язані з платіжним рахунком. 
3. Банк надішле банківську виписку та довідку про комісію в електронній формі на адресу  

електронної пошти, надану Власником рахунку в Банку або доступну в електронному банкінгу. 
 

II. Положення про електронні канали доступу (EKD) 
§ 4   

1. Надаючи послугу електронного каналу доступу (сервіс EKD), сторони погоджуються, що: 
1) Банк - зобов'язується надавати Держателю доступ до коштів, накопичених на рахунках, зазначених у цій Угоді, через Інтернет-

банкінг, який використовує Держатель, а також здійснювати операції або інші дії на замовлення Держателя - на умовах, визначених 
положеннями. та в Положенні про виконання SGB-Bank SA платіжних доручень у валютних операціях; 

2) Власник рахунку - зобов'язується сплачувати Банку комісійні за користування цією послугою. 
2. Платіжні доручення в валютному обороті здійснюються через SGB-Bank SA як одноразові платіжні операції. 

§ 5   
1. Банк надає Держателю, який є його користувачем, доступ до таких банківських рахунків: 

1) ROR, зазначений у абз. 2, 
2) інші банківські рахунки, відкриті через інтернет-банкінг після запуску послуги. 

2. Банк може надати Власнику доступ до банківських рахунків, відмінних від зазначених у п. 1 пункт 1. 
3. Для отримання електронного доступу до рахунків Держатель використовує видані йому Банком засоби електронної ідентифікації. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАНАЛІВ ДОСТУПУ 

 
1не поширюється на спільний рахунок 

Користувач : Ім’я та прізвище: ………………………………………………………… PESEL 
 ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ * 

Ідентифікатор для веб-сайту (веб-сайту): ………………………… 
Максимальна сума кожної операції: 3000 злотих. 

Спосіб авторизації транзакції: 
SMS (номер телефону GSM 

 SMS-БАНКІНГ ( СМС містить назву рахунку, поточний баланс і вільні кошти ) : 
(номер телефону GSM: +48 

Після операції балансу *: 
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§ 6   
1. Інформація щодо функціональності окремих електронних каналів доступу та обсягу послуг, що надаються на дату укладення Договору 

EKD, міститься в Посібнику клієнта, доступному на веб-сайті www.nicolausbank.pl. 
2. Будь-які зміни щодо онлайн-банкінгу, видів електронних каналів доступу та обсягу доступу, внесені на вимогу Власника рахунку, 

підтверджуються Банком і є невід’ємною частиною Договору. 
3. Власник рахунку та Банк можуть подавати волевиявлення в електронній формі. 

 
§ 7   

1. Банк зобов'язується запустити послугу EKD протягом 2 робочих днів з моменту укладення Договору. 
2. Подальші засоби електронної ідентифікації Держатель може отримати після подання заяви через електронні  

канали доступу або особисто в Банку. 
3. Новий засіб електронної ідентифікації банк формує відразу після отримання заяви, зазначеної в абз. 2, та передає його Власнику рахунку 

в узгоджений з ним спосіб. 
§ 8   

1. Банк зобов’язується надати Держателю доступ до Інтернет-банкінгу та можливість користування послугою 7 днів на тиждень, 24 години 
на добу, відповідно до положень розділу 2 та § 10 розд. 1-3 цього Договору. 

2. У разі відсутності або обмеженого доступу до Інтернет-банкінгу Держатель може подати платіжні інструкції в письмовій формі у 
відділенні Банку, що обслуговує рахунок, відповідно до положень цієї Угоди. 

3. Власник зобов’язується зберігати таємницю та не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, пов’язану з безпекою та 
конфіденційністю послуги, зокрема засоби електронної ідентифікації. 
 

§ 9   
1. Власник рахунку, який має доступ до рахунків через інтернет-банкінг, зобов’язаний подавати інструкції згідно з Договором, до розміру 

наявних на рахунку коштів. 
2. Інструкції, які Власник рахунку надає Банку через інтернет-банкінг: 

1) у внутрішніх платіжних операціях - здійснюватиметься відповідно до правил, зазначених у підпункті § 1. 4 угоди, 
2) в валютних операціях - здійснюватиметься відповідно до Положення про виконання SGB-Bank SA платіжних доручень в іноземній 

валюті , зазначених у § 1 розд. 1, використовуючи курси з таблиці курсів іноземної валюти, що діяли в SGB-Bank SA на момент 
прийняття доручення до виконання. 

3. Доручення, подані Держателем через інтернет-банкінг у неробочий день, обробляються в перший робочий день, наступний за неробочим 
днем, якщо це доручення у внутрішніх платіжних операціях; доручення в валютному обороті вважатимуться прийнятими до виконання 
на наступний за неробочим робочий день відповідно до режиму валютування, зазначеного в розпорядженні. 

4. Положення абз. 2 - 3 відповідно поширюються на розпорядження про відкриття вкладу (укладення Договору в частині, що стосується 
депозитного рахунку). 

5. Власник рахунку зобов’язаний кожного разу завантажувати сформовані інтернет-банкінгом підтвердження про виконання або відмову 
у виконанні наданого власником доручення. 

 
§ 10   

1. Власник рахунку заявляє, що усвідомлює та погоджується з тим, що обмеження щодо використання електронних каналів доступу, 
зазначені в Положенні, можуть спричинити перерви або обмеження доступу до онлайн-банкінгу та можливості користування послугою. 

2. У разі обмеження використання електронних каналів доступу, зазначених у розд. 1 або виникнення зовнішніх причин, що не залежать від 
Банку, запобігання чи обмеження доступу до Інтернет-банкінгу, розміщення чи виконання інструкцій в Інтернет-банкінгу, Банк 
зобов'язується повідомити Держателя про те, що неможливо подати або виконати доручення через Інтернет. банківська справа. 

3. Повідомлення, зазначене в абз. 2, знаходиться в електронному вигляді та розміщується відповідно: 
1) в онлайн-банкінгу, у полі, доступному лише Держателю, призначеному для надання Банком інформації про послугу, або 
2) на веб-сайті Банку в доступному для всіх заінтересованих осіб. 

 
§ 11   

Власник рахунку уповноважує Банк стягувати належні Банку суми комісійних зборів шляхом списання коштів з рахунку . 
 

III. Положення про платіжні інструменти 

 кожен * WN * (Відтік) MA * (Приплив) 
Періодично *: 

 9:00 *  15:00 *  18:00 * 
 робочий день*  робочий день - баланс змінився *  календарний день*  календарний день - баланс змінився * 
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§ 12   
1. Договір визначає правила використання дебетових платіжних карток, виданих на РОР Держателя (далі – картка або картки) на умовах, 

визначених положеннями. 
2. Внаслідок використання картки з безконтактною функцією та в результаті конвертації валюти операцій, здійснених за кордоном, власник 

картки/користувач картки може спричинити перевищення наявних коштів на рахунку. У разі перевитрати Держатель картки зобов’язаний 
негайно погасити утворену, несанкціоновану заборгованість. У разі заборгованості більше 7 днів Банк закликає Держателя погасити її. 
 

§ 13   
1. Частина договору щодо дебетових платіжних карток була укладена на визначений термін, тобто на термін дії картки. 
2. У разі випуску наступних карток за цим Договором, Договір у частині дебетових платіжних карток продовжується на термін дії картки з 

найбільшим терміном дії. 
3. У разі переоформлення картки Договір у частині, що стосується дебетової платіжної картки, автоматично продовжується на термін, що 

дорівнює терміну дії оновленої картки. 
§ 14   

1. Власник платіжного засобу може відмовитися від цієї Угоди в частині, що стосується дебетових платіжних карток, протягом 14 днів з дати 
отримання ним або користувачем картки першої картки за умови, що власник картки/користувач картки не проводив жодних операцій з 
видані інструменти; у такому випадку Банк відшкодовує Власнику рахунку суму сплачених комісій. 

2. У випадку, зазначеному в пп. 1, Банк стягує з Власника рахунку витрати на випуск платіжного засобу у розмірі, визначеному тарифом. 
§ 15   

Власник картки заявляє, що його повідомили про умови, дату та місце видачі картки. 
 

ПЛАТЕЖНА КАРТКА ВИДАНА 
§ 16   

Прізвище та ім'я, які вносяться на картку 
      

Платіжна картка на рахунок у злотих *: ТАК НІ  

BLIK на рахунок у злотих *: ТАК НІ  

Картка для ощадних рахунків у конвертованих валютах: * ТАК НІ  

3DSecure - питання для перевірки: 
 Що ти бачиш за вікном? 
 Ім'я вашого друга / друга дитинства? 
 Ім'я вашого першого домашнього улюбленця? 
 Колір вашого першого велосипеда? 
 На якій вулиці була ваша перша школа? 
 Місце вашого найкращого відпочинку? 
 Ваш улюблений письменник?  
 Ваш улюблений спортсмен? 
 Ваш улюблений персонаж фільму/книги? 
 Ваш улюблений фільм дитинства? 
 Улюблений десерт вашої бабусі?  

Відповідь на питання перевірки : …………………………………………… .. 

Доставка картки: відправлення на поштову адресу 
Введіть PIN-код: SMS на номер GSM-телефону Власника 
Пароль для завантаження PIN-коду в SMS (максимум 12 символів без польських літер): <# Wl01.Pesel .....> 

 
IV. Заява CRS 

§ 17   
1. Власник рахунку підтверджує , що його країна основного податкового резидентства: 

  

Країна основного податкового резидентства 1 ІПН [1] / PESEL у країні основного податкового резидентства 

 
2. Власник рахунку заявляє, що він також є податковим резидентом в країнах, відмінних від тих, які зазначені в пункті 1 вище: 

 
[1] Ідентифікаційний номер платника податків або його функціональний еквівалент, за відсутності такого номера, використовується країною резидентства для 
ідентифікації фізичної або юридичної особи для цілей оподаткування 
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Країна податкового резидентства 2 Номер TIN / PESEL в країні податкового резидентства 2 

     

Країна податкового резидентства 3 Номер TIN / PESEL в країні податкового резидентства 3 

  
3. Якщо ІПН власника рахунку недоступний, вкажіть відповідну причину A, B або C, як зазначено нижче *: 
 Причина А. Країна проживання власника рахунку не використовує ІПН для ідентифікації осіб 
або юридична особа для цілей оподаткування. 
 Причина B. Власник рахунку не може отримати ІПН (якщо ви виберете цей варіант нижче, будь ласка 
вкажіть причини: 

 

 Причина C ІПН не потрібно. 
Примітка: ця причина може бути обрана лише в тому випадку, якщо національне законодавство країни проживання не вимагає від фізичних 
або юридичних осіб подавати заявки та використовувати ІПН для цілей оподаткування (наприклад. 
ваша заява ІПН є добровільною). 
Держава податкового 
резидентства 

У разі відсутності ІПН вкажіть причину A, B або C 

1.   

4. Власник рахунку заявляє, що: 
1. інформація, що міститься в цій декларації, відповідає фактичному та правовому статусу, у разі зміни даних, зазначених у 

декларації, я зобов’язуюсь подати іншу декларацію відповідно до нового фактичного та правового статусу протягом 30 днів з дати 
цієї зміни; 

2. знає про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень. 
 

5. Додаткова інформація 
1. Надання Вами своїх персональних даних є добровільним, але є умовою для укладення та виконання договору та встановлених законом 

прав та обов’язків Банку щодо здійснення банківської діяльності; у разі ненадання персональних даних Банк змушений відмовитися від 
укладення договору. 

2. Зазначення податкового резидентства, відмінного від Польщі в пункті 1-2 цієї декларації, накладає на Nicolaus Bank Spółdzielczy в 
Торуні зобов'язання щодо звітності в рамках передачі податковим органам держави, зазначеної в пункті 1-2 (через податкові органи 
Республіка Польща) дані щодо рахунку та його Власника. Переданими даними є, зокрема, ім’я та прізвище, адреса, дата та місце 
народження, податковий ідентифікаційний номер, номер рахунку, залишок або вартість рахунку чи відсотків, дивіденди, дохід від 
продажу цінних паперів або інший дохід, отриманий у зв'язок з веденням облікового запису та іншими необхідними згідно із 
законодавством даними. 

3. Незалежно від подання цієї декларації, Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні зобов’язаний перевірити достовірність декларації. Якщо є 
ознаки, що сумніваються в достовірності декларації, Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні зобов’язаний виконати зобов’язання щодо 
звітності, зазначені в п. 2 вище. Щоб перевірити достовірність заяви. Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуні може запросити додаткові 
документи, необхідні для перевірки. 

4. Країна основного податкового резидентства - країна, в якій ви оподатковуєте всі доходи відповідно до положень внутрішнього 
законодавства цієї країни, виходячи з місця проживання або іншого подібного критерію. Відповідно до Закону від 26 липня 1991 року про 
податок на доходи фізичних осіб, оподаткування загального доходу в Польщі поширюється на фізичних осіб, які мають місце проживання 
на території Польщі, а саме: 

1) мають центр життєвих або економічних інтересів (центр життєвих інтересів) у Польщі або 
2) перебування на території Польщі понад 183 дні. 

5. Внутрішнє законодавство інших країн може передбачати інші умови для встановлення податкового резидентства в цих країнах. 
Наприклад, навчання, робота чи тривала поїздка в тій чи іншій країні можуть призвести до встановлення податкового резидентства. 
Податкове резидентство має визначатися з урахуванням відповідних договорів про уникнення подвійного оподаткування. 
В особливих випадках можливе наявність кількох податкових резидентів (наприклад, особа з постійним місцем проживання в Польщі, 
яка перебуває в певному році безперервно в іншій країні більше 183 днів на рік, може вважатися резидентом обидві ці країни). У такому 
випадку вкажіть усі країни, резидентами яких є Власник рахунку. 

Якщо у вас є сумніви щодо визначення вашого податкового резидентства, ви можете звернутися до податкового консультанта за вашим 
вибором. 
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Заява V. PEP 
§ 18   

Ви політично активна особа, тобто фізична особа, яка обіймала/займала визначну посаду протягом останніх 12 місяців 
або виконувала/виконувала значну державну функцію протягом останніх 12 місяців: 

Якщо ТАК, то вкажіть посаду(и): 

 ТАК 
 НІ 

глава держави, глава уряду, міністр, заступник міністра, державний секретар, заступники державних секретарів, включаючи 
президента Республіки Польща, прем'єр-міністра та віце-президента Ради міністрів   

член парламенту або подібних законодавчих органів, у тому числі депутат і сенатор   
член керівних органів політичних партій   

член вищих судів, конституційних трибуналів та інших вищих судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, за 
винятком надзвичайних процедур, у тому числі судді Верховного Суду, Конституційного Трибуналу, Вищого адміністративного 
суду, провінційних адміністративних судів та судді апеляційних судів 

 

член аудиторської палати або правління центральних банків, включаючи президента та членів правління НБП  

посол, повірений у справах та старший офіцер збройних сил  

член адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств, у тому числі директор 
держпідприємства та член правління та наглядової ради товариств з часткою Державного казначейства, в яких більше 
половини акцій належать Державне казначейство або інші державні юридичні особи 

 

директор, заступник директора та член керівних органів міжнародних організацій або особа, яка виконує рівнозначні функції 
в цих організаціях  

генеральний директор апаратів вищих і центральних державних органів, генеральний директор воєводських управлінь та 
керівник місцевих органів державного управління  

іншу значну посаду або виконував/виконував інші значущі державні функції протягом останніх 12 місяців.  

Чи є ви членом сім’ї політично відомої особи чи займаєте таку посаду протягом останніх 12 місяців, тобто * 

▪ подружжя або особа, яка проживає разом із політично активною особою, 
▪ дитина політично відомої особи та її дружина або особа, яка проживає разом, 
▪ батько політично активної особи 

ТАК 
 НІ 

Чи відомо про вас, що ви були близьким соратником політично відкритої особи або протягом останніх 12 місяців , тобто  

▪ фізичні особи, які є бенефіціарними власниками юридичних осіб, організаційних підрозділів, які не мають статусу 
юридичної особи або довірених осіб, разом з особою, яка займає політично виражену посаду чи підтримує з такою особою 
інші близькі стосунки, пов’язані з провадженням підприємницької діяльності, 

▪ фізичні особи, які є єдиними бенефіціарними власниками юридичних осіб, організаційних підрозділів, які не мають статусу 
юридичної особи чи трасту, які, як відомо, створені з метою отримання реальної вигоди політично активною особою 

ТАК 
 НІ 

Чи є бенефіціарним власником Замовника політично вираженою особою, тобто фізичною особою, яка 
обіймала/обіймала значну посаду протягом останніх 12 місяців або виконувала/виконувала значні державні функції 
протягом останніх 12 місяців (заповнити у випадку СКО/ПКЗП/ Батьківська рада): 

Якщо ТАК, то вкажіть посаду(и): 

ТАК 
 НІ 

глава держави, глава уряду, міністр, заступник міністра, державний секретар, заступники державних секретарів, включаючи 
президента Республіки Польща, прем'єр-міністра та віце-президента Ради міністрів  

член парламенту або подібних законодавчих органів, у тому числі депутат і сенатор  

член керівних органів політичних партій  

член вищих судів, конституційних трибуналів та інших вищих судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, за 
винятком надзвичайних процедур, у тому числі судді Верховного Суду, Конституційного Трибуналу, Вищого 
адміністративного суду, провінційних адміністративних судів та судді апеляційних судів 

 

член аудиторської палати або правління центральних банків, включаючи президента та членів правління НБП  

посол, повірений у справах та старший офіцер збройних сил  

член адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств, у тому числі директор 
держпідприємства та член правління та наглядової ради товариств з часткою Державного казначейства, в яких більше 
половини акцій належать Державне казначейство або інші державні юридичні особи 

 

директор, заступник директора та член керівних органів міжнародних організацій або особа, яка виконує рівнозначні 
функції в цих організаціях  
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Сторінка 7з 8 
 

генеральний директор апаратів вищих і центральних державних органів, генеральний директор воєводських управлінь та 
керівник місцевих органів державного управління  

Мені відомо про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень. 
 

VI. Заключні положення до договору банківського рахунку, електронних каналів доступу та картки 
§ 19   

Для діяльності, пов'язаної з: 
1) відкриття та ведення рахунків, 
2) Банк надає, а власник рахунку користується послугами інтернет-банкінгу, 
3) виконання карткового договору, 

банк стягує комісію згідно з Умовами Moc Benefit Account - Optimum Ukraine Package для фізичних осіб у Nicolaus Bank Spółdzielczy 
у Торуні протягом 12 повних календарних місяців з дати укладання Договору на ведення банківських рахунків , електронні канали доступу та 
картка. Після закінчення терміну, зазначеного вище, застосовуються комісійні збори, зазначені в тарифі Банку на комісійні та нарахування 
пакету «Оптимальний». 
 

VII. Згода власника 
§ 20   

Цим я даю/не висловлюю наступні згоди: 
 ТАК НІ 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуні з метою 
прямого маркетингу. 

  

Я даю згоду на надсилання маркетингової інформації (включаючи комерційну інформацію) 
Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні за допомогою засобів та пристроїв електронного зв’язку. 

  

Я даю згоду на надсилання Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуні маркетингової інформації 
(включаючи комерційну інформацію) за допомогою засобів і пристроїв телефонного зв’язку 
(включаючи телекомунікаційне термінальне обладнання та системи автоматичного виклику). 

  

Я даю згоду на надсилання Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні профільної маркетингової 
інформації (включаючи комерційну інформацію) за допомогою засобів та пристроїв електронного, 
телефонного та традиційного зв’язку. 

  

Висловлення згоди може бути відкликано в будь-який час. 
Відкликання згоди не впливає на законність обробки до відкликання згоди. 
 

§ 21   
Місце та форма подання скарги, строк розгляду скарги Банком та спосіб повідомлення власника рахунку про скаргу визначені п. 59-61 
Положення. 
 

§ 22   
Власник рахунку заявляє, що перед укладенням Договору Банк надав йому вказані нижче документи (які є його невід'ємною частиною) в 
електронній формі, що дозволяє їх зберігати та отримувати в звичайній діяльності - на www.edokumenty.pl , він ознайомився зі змістом цих 
документів і зобов'язується їх дотримуватися: 

a) Платіжний документ - MOC BENEFITS ACCOUNT - тарифний план Україна, 
b) Інформаційний лист для вкладників , зазначений у ст. 318 п. 3 Закону про 06.10.2016 про Фонд банківських гарантій, систему 

гарантування вкладів та примусову реструктуризацію, 
c) Інформація про обробку персональних даних разом з Інформаційним пунктом щодо Biuro Informacji Kredytowej SA з 

зареєстрованим офісом у Варшаві, 
d) Положення про надання послуг у сфері ведення банківських рахунків для фізичних осіб, 
e) Положення про виконання SGB-Bank SA платіжних доручень за валютними операціями, 
f) Тарифи зборів та комісій, що стягуються Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні за банківську діяльність у національній валюті, 
g) Тарифи зборів та комісій за банківську діяльність та послуги - конвертовані валюти, 
h) Умови використання рахунку Moc Benefit – пакет Optimum Ukraine для фізичних осіб у Nicolaus Bank Spółdzielczy у Торуні. 

§ 23   
1. Умови зміни, розірвання та розірвання Договору про ведення банківських рахунків, електронних банківських послуг UBE та платіжних 

інструментів визначені положеннями. 
2. Банк може розірвати Договір про ведення банківських рахунків, електронних каналів доступу ЕКД та картки з поважних причин, 

зазначених у Положенні. 
3. Будь-які зміни до умов Договору вносяться у письмовій формі, інакше є недійсними, за умови зміни процентної ставки за коштами, що 

http://www.edokumenty.pl/
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зберігаються на рахунку, зміни тарифу та зміни пакетів, які мають місце в у порядку та формі, визначених положеннями. 
4. Будь-які спори, що випливають з цієї Угоди, вирішуються судами загального законодавства. 

 
§ 24   

У питаннях, не передбачених Угодою, застосовуються положення Положення та Положення щодо виконання SGB-Bank SA платіжних доручень 
у валютних операціях. 
 

§ 25   
1. Договір укладено на невизначений строк, якщо інше не передбачено положеннями, що стосуються даного виду договору. 
2. Договір набирає чинності з дня його укладення. 
3. Документ складено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони. 

 
                                                                                                                                          §26 

Ця Угода складена чотирма мовними версіями: польською, українською, російською та англійською мовами , з умовою, що у разі будь-яких 
розбіжностей польська версія є обов’язковою. 
 

                                                                                                                                         §27 
Українська мова є мовою спілкування сторін. 
       
                                                                                                                                                §28 
Цей договір підпорядковується польському законодавству. 
 
 

 
  

 

Місце, дата  
        В.о. підпис 

зразок підпису Власника 
               SIG-07 

 
 
 
 
 
# F2 
Договір укладено: ……………………. 
 
Документ формується в електронному вигляді, не потребує печатки чи підпису. Документ, складений на підставі ст. 7 Закону про банківську 
діяльність (Вн. № 140 від 1997 р., ст. 939 із змінами). 

 


