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Regulamin rachunków BIZNES w formie PAKIETU BIZNES i PAKIETU BIZNES PLUS 
Obowiązuje od 10.06.2019 r.

 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1  
„Regulamin rachunków BIZNES w formie PAKIETU BIZNES i 
PAKIETU BIZNES PLUS”, zwany dalej Regulaminem, określa 
zasady korzystania z rachunków obsługiwanych w formie 
PAKIETU BIZNES i PAKIETU BIZNES PLUS. 

Definicje 

§ 2 
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 
1. Bank – PLUS BANK S.A., 
2. Jednostka Banku – jednostka organizacyjna Banku 

uprawniona do wykonywania czynności określonych w 
Regulaminie, 

3. kanały dostępu – wszystkie oferowane przez Bank 
elektroniczne formy dostępu dla danej informacji lub usług, 
które mogą różnić się od siebie zakresem opcji i funkcji, 

4. Karta – karta płatnicza VISA BUSINESS, 
5. plusbank24 – usługa umożliwiająca dostęp do Rachunku za 

pomocą Kanałów Internet lub Telefon,  
6. Posiadacz – posiadacz rachunku BIZNES w formie 

PAKIETU BIZNES i PAKIETU BIZNES PLUS, 
7. Rachunek – rachunek bankowy w PLN prowadzony przez 

Bank na rzecz Posiadacza w formie PAKIETU BIZNES lub 
PAKIETU BIZNES PLUS, 

8. Wnioskodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów  
Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 646) - osoba fizyczna, osoba prawna i 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą; za 
przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej, a nie samą spółkę cywilną, występujący z 
Wnioskiem o otwarcie rachunku w formie 
PAKIETU/przekształcenie rachunku w rachunek 
obsługiwany w formie PAKIETU, 

9. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez 
Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz 
Posiadacza operacji określonych w Regulaminie, której imię 
oraz nazwisko umieszczone są na Karcie, w przypadku 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
Użytkownik Karty jest również Posiadaczem,  

10. Użytkownik Klienta – osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, której na wniosek 
Posiadacza został przyznany dostęp do 
rachunku/rachunków Posiadacza poprzez plusbank24. 

Zasady działania rachunków w formie PAKIETU 

§ 3 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dotyczące 

działania rachunków obsługiwanych w formie PAKIETU 
BIZNES i PAKIETU BIZNES PLUS. 

2. Pozostałe warunki dotyczące otwierania i prowadzenia 
rachunków określone są w Regulaminie rachunków BIZNES 
oraz Regulaminie prowadzenia rachunków depozytowych 
dla Klientów Instytucjonalnych. 

 
§ 4 

1. W ramach rachunków w formie PAKIETU Bank udostępnia 
Posiadaczowi określone produkty i usługi na warunkach 
korzystniejszych niż standardowe. 

2. Zasady udostępniania produktów i usług określone są w 
regulaminach poszczególnych produktów i usług. 

 
§ 5 

1. Za korzystanie z rachunku w formie PAKIETU Bank pobiera 
zryczałtowaną miesięczną opłatę zgodnie z Taryfą. 

2. Posiadacz nie ma obowiązku korzystania ze wszystkich 
produktów i usług oferowanych w ramach rachunku w formie 
PAKIETU. 

3. Ilość produktów i usług, z których korzysta Posiadacz nie ma 
wpływu na wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z 
rachunku w formie PAKIETU. 

 

PAKIET BIZNES 

§ 6 
Produkty i usługi dostępne w ramach PAKIETU BIZNES: 

1. Rachunek bieżący w PLN, 
2. Karty płatnicze VISA BUSINESS , 
3. usługa plusbank24. 

 
§ 7 

Bank umożliwia skorzystanie z dodatkowych usług do rachunku 
obsługiwanego w formie PAKIETU na warunkach określonych w 
poszczególnych regulaminach.  
 

§ 8 
1. W ramach zryczałtowanej opłaty miesięcznej Bank, bez 

dodatkowych opłat umożliwia: 
a) otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego w 

PLN, 
b) wydawanie oraz wznawianie kart płatniczych VISA 

BUSINESS dla wszystkich Użytkowników, 
c)  korzystanie ze wszystkich kanałów dostępu do 

plusbank24, 
d) realizowanie 10 przelewów miesięcznie poprzez 

plusbank24 ( w tym przelewy do ZUS i US). 
2. Ponadto Posiadacz może korzystać z obniżonych opłat za 

użytkowanie kart płatniczych VISA BUSINESS. 
3. Pozostałe prowizje i opłaty za poszczególne produkty            

i usługi pobierane będą zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

PAKIET BIZNES PLUS 

§ 9 
Produkty i usługi dostępne w ramach PAKIETU BIZNES PLUS: 

1. Rachunek bieżący w PLN, 
2. Karty płatnicze VISA BUSINESS, 
3. usługa  plusbank24. 

 
§ 10 

Bank umożliwia skorzystanie z dodatkowych usług do rachunku 
obsługiwanego w formie PAKIETU na warunkach określonych w 
poszczególnych regulaminach.  

 
§ 11 

1. W ramach zryczałtowanej opłaty miesięcznej Bank, bez 
dodatkowych opłat umożliwia: 
a)  otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego w 

PLN, 
b) wydawanie oraz wznawianie kart płatniczych VISA 

BUSINESS dla wszystkich Użytkowników, 
c)  korzystanie ze wszystkich kanałów dostępu do 

plusbank24, 
d) realizowanie 25 przelewów miesięcznie poprzez 

plusbank24 (w tym przelewy do ZUS i US). 
2. Ponadto Posiadacz może korzystać z obniżonych opłat za 

użytkowanie kart płatniczych VISA BUSINESS. 
3. Pozostałe prowizje i opłaty za poszczególne produkty i 

usługi pobierane będą zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

II. Warunki udostępniania rachunków w formie 
PAKIETU 

§ 12 
1. Bank umożliwia otwieranie rachunków w formie PAKIETU 

Wnioskodawcom kwalifikującym się do otwarcia rachunku 
BIZNES. 

2. W przypadku Wnioskodawców zatrudniających do 10 
pracowników Bank otwiera rachunek w formie PAKIETU 
BIZNES lub PAKIETU BIZNES PLUS. 

3. W przypadku Wnioskodawców zatrudniających do 249 
pracowników Bank otwiera rachunek w formie PAKIETU 
BIZNES PLUS. 

 
§ 13 

Otwarcie rachunku w formie PAKIETU następuje na zasadach 
określonych w Regulaminie prowadzenia rachunków 
depozytowych dla Klientów Instytucjonalnych i Regulaminie 
rachunków BIZNES. 
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§ 14 
1. Na pisemną dyspozycję Wnioskodawcy istnieje możliwość 

przekształcenia dotychczasowego rachunku w rachunek 
obsługiwany w formie PAKIETU BIZNES lub PAKIETU 
BIZNES PLUS.  

2. Dowód przekształcenia rachunku stanowi dokument 
Potwierdzenia otwarcia rachunku w formie PAKIETU. 

3. Przekształcenie rachunku podlega opłacie zgodnie z Taryfą. 
4. W przypadku określonym w ust. 1, rachunek w formie 

PAKIETU prowadzony jest w miejsce dotychczasowego 
rachunku bieżącego, z zachowaniem numeru rachunku         
i uwzględnieniem stanów i obrotów na dotychczasowym 
rachunku. 

III. Postanowienia końcowe 

§ 15 
Bank zastrzega sobie prawo do ustalenia nowych stóp 
procentowych w przypadku zmiany przynajmniej jednego z 
następujących czynników:     
1. stopy rezerw obowiązkowych od depozytów ustalanych przez 

NBP, 
2. podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę 

Polityki Pieniężnej, 
3. wysokości stóp procentowych na rynku międzybankowym, 
4. rentowności papierów dłużnych Skarbu Państwa, 
5. wskaźników  inflacji. 

 
§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu rachunków BIZNES, 
Regulaminu prowadzenia rachunków depozytowych dla Klientów 
Instytucjonalnych oraz przepisy prawa bankowego, kodeksu 
cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
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