REGULAMIN RACHUNKU PODSTAWOWEGO
§ 1.1. „Regulamin Rachunku Podstawowego” określa warunki prowadzenia przez Bank
Polska

Kasa

Opieki

Spółka

Akcyjna

oszczędnościowo-rozliczeniowego

w

(zwany

złotych,

dalej

zwanego

„Bankiem”)
dalej

rachunku

„Rachunkiem

Podstawowym”.
2. Rachunek Podstawowy jest podstawowym rachunkiem płatniczym, o którym mowa w
Ustawie o usługach płatniczych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
postanowienia „Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób
fizycznych”

oraz

obowiązujące

przepisy

prawa

polskiego.

Postanowienia

„Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych” stosuje
się odpowiednio do niniejszego regulaminu w zakresie przesłanek i trybu
dokonywania przez Bank zmian regulaminu i uprawnień posiadacza z tym
związanych.
§ 2.

Rachunek

Podstawowy

rozliczeniowym

jest

służącym

oprocentowanym
do

gromadzenia

rachunkiem
środków

oszczędnościowopieniężnych

oraz

przeprowadzania transakcji na zlecenie posiadacza.
§ 3.

Bank otwiera i prowadzi Rachunek Podstawowy na rzecz osób fizycznych
(konsumentów), które nie posiadają w Banku, jak również w innym banku w Polsce
ani w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rachunku płatniczego w
złotych umożliwiającego:
1) wpłatę środków pieniężnych na rachunek,
2) dokonywanie na terytorium któregokolwiek państwa należącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) wypłat gotówki z rachunku w bankomatach, w tym
transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych ,

w oddziale Banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej lub, jeżeli przewiduje to umowa, przy użyciu terminala płatniczego,
3) realizację na terytorium EOG: polecenia przelewu w złotych, polecenia przelewu
wewnętrznego, przekazów, przekazu SEPA , zleceń stałych, poleceń zapłaty, w
tym poprzez usługę bankowości elektronicznej, płatności dokonywanych za
pomocą karty debetowej, także

bez fizycznego przedstawienia karty, w tym

transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych,
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4) rozliczanie transakcji powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na
rachunku.
§ 4.1. Rachunek Podstawowy może być prowadzony na rzecz jednego posiadacza.
2. Rachunek Podstawowy może być prowadzony na rzecz osób pełnoletnich o pełnej
zdolności do czynności prawnych, małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych.
§ 5.1. Bank wydaje na wniosek posiadacza Rachunku Podstawowego kartę debetową.
2. Transakcje dokonywane kartą są realizowane w walucie kraju, w którym są
dokonywane, chyba że posiadacz/ użytkownik zdecyduje się na zawarcie transakcji w
innej walucie oferowanej przez akceptanta.
§ 6.1. Dla kart debetowych wydanych osobom pełnoletnim, o pełnej zdolności do czynności
prawnych:
1) dzienny limit gotówkowych wypłat kartą wynosi 3 000 złotych lub równowartość tej
kwoty w innej walucie,
2) miesięczny

limit

gotówkowych

wypłat

kartą

wynosi

30 000

złotych

lub

równowartość tej kwoty w innej walucie. Miesięczny limit obowiązuje od 25 dnia
miesiąca do 24 dnia następnego miesiąca włącznie.
§ 7.1. Dla kart wydanych do rachunków prowadzonych na rzecz osób małoletnich o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych:
1) dzienny limit wypłat gotówkowych kartą wynosi 200 złotych lub równowartość tej
kwoty w innej walucie,
2) miesięczny limit wypłat gotówkowych kartą wynosi 1 000 złotych lub równowartość
tej kwoty w innej walucie. Miesięczny limit obowiązuje od 25 dnia miesiąca do 24
dnia następnego miesiąca włącznie,
3) miesięczny globalny limit transakcji, w miesiącu kalendarzowym, wynosi 3 500
złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
2. Dzienny limit wypłat gotówkowych kartą może być zmieniony na pisemny wniosek
przedstawiciela ustawowego posiadacza, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) minimalna wysokość dziennego limitu wypłat gotówkowych kartą wynosi 50
złotych,
2) wysokość dziennego limitu musi być wielokrotnością 50 złotych,
3) zmieniony limit obowiązuje najpóźniej od następnego dnia roboczego po złożeniu
dyspozycji w Banku.
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§ 8.1. Transakcje dokonane w walutach obcych kartą wydaną do Rachunku Podstawowego
są przeliczane w dniu dokonania transakcji z waluty, w jakiej transakcja została
dokonana na dolary amerykańskie (USD), a następnie na złote, według kursów
obowiązujących w systemie MasterCard dla kart MasterCard.
2. Bank obciąża rachunek równowartością złotową kwot transakcji dokonanych w
walutach obcych, przeliczonych zgodnie z postanowieniami ust.1.
§ 9.

W ciężar Rachunku Podstawowego mogą być wykonywane transakcje płatnicze
wyłącznie na terytorium państw EOG.

§ 10. Posiadacz Rachunku

Podstawowego

może

dokonywać

wyłącznie

transakcji

płatniczych wymienionych w § 3:
§ 11. Rozwiązanie umowy następuje wskutek:
1) pisemnego wypowiedzenia umowy przez posiadacza z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia,
2) pisemnego wypowiedzenia umowy przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego
okresu wypowiedzenia w przypadkach, o których mowa w § 12 pkt 1, 4, 6 lub 7,
3) pisemnego wypowiedzenia umowy przez Bank w trybie natychmiastowym w
przypadkach, o których mowa w § 12 pkt 2, 3 lub 5,
4) pisemnego porozumienia – w terminie uzgodnionym przez Bank i posiadacza,
5) śmierci posiadacza - z dniem śmierci posiadacza,
6) pisemnego zgłoszenia przez posiadacza sprzeciwu wobec zmian warunków
prowadzenia rachunku o których mowa w „Regulaminie rachunków bankowych
Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”,
7) upływu 10 lat od dnia wystąpienia ostatniej aktywności na rachunku – tylko w
zakresie rachunku, z dniem upływu 10 lat.
§ 12. Bank może złożyć posiadaczowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w
przypadku zaistnienia co najmniej jednego z następujących ważnych powodów:
1) posiadacz rachunku zawarł inną umowę rachunku bankowego lub rachunku
prowadzonego

przez

spółdzielczą

kasę

oszczędnościowo-kredytową,

umożliwiającą mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 3, na terytorium
Polski,
2) posiadacz rachunku podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe
informacje we wniosku o zawarcie umowy Rachunku Podstawowego, jeżeli
podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku o zawarcie
umowy,
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3) posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do
celów niezgodnych z prawem,
4) posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa EOG,
5) istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z
działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością,
6) objęcie posiadacza bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi
bądź międzynarodowymi sankcjami, lub embargami ustanowionymi przez Unię
Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych,
7) posiadacz

wykorzystywał

rachunek

do

aktywności

przynoszącej

korzyści

podmiotom objętym krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami
ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych.

Warszawa, 2018

Bank Pekao S.A.
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