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Obowiązuje od 10.06.2019 r. 
 

UMOWA O KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS   
NR UMOWY       

 

W dniu ................ w ................................ pomiędzy PLUS BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, w  Krajowym Rejestrze 
Sądowym, pod numerem KRS 0000096937, kapitał zakładowy wynosi 381.915.000,00 złotych, w całości opłacony, NIP 781-00-14-345, 

REGON 630520298, podlegający Komisji Nadzoru Finansowego, www.plusbank.pl, adres e-mail: twój.doradca@plusbank.pl  

zwany dalej „Bankiem” w imieniu, którego działają 
 

1.       
 

2.       
 

zwanym dalej Bankiem 
 

a          

Dane Posiadacza Rachunku 
 

Nazwa Posiadacza       REGON       
 

Z siedzibą w: kod pocztowy:        miejscowość:        ulica, nr:        numer telefonu       
 

reprezentowanym przez 
 

Imię i nazwisko       PESEL       
 

Adres 
zameldowania 

kod pocztowy:        miejscowość:        ulica, nr:        numer telefonu       
 

 

Imię i nazwisko       PESEL       
 

Adres 

zameldowania 
kod pocztowy:        miejscowość:        ulica, nr:        numer telefonu       

 

zwanym dalej Posiadaczem zawarta została Umowa o Karty debetowe Visa Business, zwana dalej Umową o następującej treści: 
§ 1 

1. Bank zobowiązuje się do wydawania Posiadaczowi Kart, na zasadach i warunkach określonych w Umowie, „Regulaminie wydawania i 
użytkowania Kart debetowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanych dalej Regulaminem oraz w „Taryfie prowizji i opłat dla klientów 
instytucjonalnych w PLUS BANK S.A.", zwanej dalej Taryfą. Regulamin i Taryfa stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

2. W ramach Umowy Bank wydaje Karty na podstawie Wniosków o Kartę, złożonych przez Posiadacza. Każdy Wniosek o Kartę złożony przez 
Posiadacza oraz zaakceptowany przez Bank, staje się automatycznie integralną częścią niniejszej Umowy. 

 
Zawarcie Umowy i termin jej obowiązywania 

§ 2 
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą podpisania jej przez obie strony, z tym, że podpisy za Bank składane są po pozytywnym rozpatrzeniu 
pierwszego Wniosku o Kartę. 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do upływu terminu ważności Karty podanemu na jej awersie.  
2. Termin ważności Karty upływa ostatniego dnia miesiąca i roku wskazanego na Karcie. 

§ 4 
1. Umowa zostaje przedłużona automatycznie, pod warunkiem, że w miejsce Karty, która straciła ważność, Bank przygotuje Kartę 

Wznowioną. 
2. Kolejne okresy, na które przedłuża się Umowę odpowiadają terminowi ważności ostatniej wydanej Karty Wznowionej wśród Kart 

wydanych do Rachunku. 
 
Zasady rozliczania i użytkowania Karty 

§ 5 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Kart, a Posiadacz 

zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi Bankowi kwotami opłat i prowizji na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich Kart wydanych w oparciu o Umowę. 

§ 6 
Posiadacz oświadcza, że udziela pełnomocnictwa osobie wymienionej jako Użytkownik Karty do dokonywania transakcji przy użyciu Karty  
w ciężar rachunku wskazanego we Wniosku o Kartę i zrzeka się praw do odwołania pełnomocnictwa do momentu odebrania Karty 
Użytkownikowi lub jej zastrzeżenia. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa Użytkownik Karty ma prawo do wydawania dyspozycji  
oraz uzyskiwania informacji dotyczących wydanej na jego rzecz Karty. 
 
Opłaty i prowizje 

§ 7 
1. Posiadacz upoważnia Bank bezwarunkowo i nieodwołalnie do obciążania rachunku, wskazanego we Wniosku o Kartę, kwotami 

dokonanych transakcji wraz z należnymi bankowi opłatami i prowizjami niezależnie od stanu środków na tym rachunku. 
2. Nieodebranie przez Posiadacza/Użytkownika Karty lub Karty Wznowionej w wyznaczonym przez Bank terminie lub jej nie wydanie  

z przyczyn leżących po stronie Posiadacza/Użytkownika, uprawnia Bank do obciążenia Posiadacza kwotą kosztów poniesionych w związku 
z wydaniem Karty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej w PLUS BANK S.A. Taryfie. 

 

 

 
 
Odstąpienie od Umowy 

§ 8 

http://www.plusbank.pl/
mailto:twój.doradca@plusbank.pl


 2 

1. Posiadacz może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty. 
2. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne pod warunkiem złożenia pisemnego „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Karty debetowe 

Visa Business” stanowiącego Załącznik do Umowy. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Posiadaczowi przysługuje prawo do zwrotu pobranej uprzednio opłaty za przygotowanie Karty,  

a Bankowi prawo do obciążenia Posiadacza kwotą kosztów poniesionych w związku z wydaniem Kart w wysokości określonej w aktualnie 
obowiązującej w PLUS BANK S.A. Taryfie. 

4. Posiadacz oświadcza, że otrzymał wzór Oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. 
 
Obowiązki Posiadacza/ Użytkownika 

§ 9 

Osoba, której imię i nazwisko widnieją na Karcie jest obowiązana do: 
1. przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności. 

2. nieprzechowywania Karty razem z kopertą zwierającą numer PIN lub numerem PIN zapisanym w jakikolwiek inny sposób. 

3. niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżenia Karty w sposób opisany w Regulaminie w przypadku stwierdzenia jej utraty. 
4. zniszczenia Karty po upływie terminu jej ważności. W przypadku nie zniszczenia Karty przez Użytkownika Posiadacz ponosi odpowiedzialność  

za transakcje dokonane tą Kartą. 

§ 10 
Posiadacz oświadcza, że wszystkie podane dane we Wniosku o Kartę są prawdziwe i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku  

w przypadku ich zmiany. 
 
Postanowienia końcowe 

§ 11 
Posiadacz : 

1. Oświadcza, że zapoznał się z treścią Wniosku o Kartę, Regulaminu oraz wyciągiem z Taryfy i wyraża zgodę na włączenie ich do treści Umowy,  

w wyniku czego stanowią one integralną jej część. 
2. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: 

a) składając pisemną dyspozycję o nie wysyłaniu korespondencji, w tym wyciągów, informacje o zmianach w Umow ie, Regulaminie i/lub Taryfie, 
odbiera osobiście w Jednostce Banku. W powyższej sytuacji Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane nie zapoznaniem się z 

treścią korespondencji. 

b) zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 
- administratorem danych osobowych jest PLUS BANK S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa, 

- dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji postanowień Umowy i mogą być wykorzystywane do celów związanych z działalnością 

Banku, 
- Posiadaczowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, 

podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 
 

§ 12 

1. Umowa może być rozwiązana przez Posiadacza w drodze jednomiesięcznego, pisemnego wypowiedzenia. Bank może rozwiązać Umowę w drodze 
jednomiesięcznego pisemnego wypowiedzenia. 

2. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę tylko z następujących ważnych powodów: 

a) nienależytego wypełniania przez Posiadacza lub Użytkownika postanowień umowy lub obowiązujących w Banku udostępnionych Posiadaczowi 
regulaminów, 

b) przedłożenia przez Posiadacza lub Użytkownika fałszywych dokumentów i/lub podania danych niezgodnych z prawdą, 
c) posiadania przez Bank informacji, iż działania Posiadacza lub Użytkownika wskazują na uzasadnione podejrzenie podejmowania czynności 

określonych w art. 106 i 106a Ustawy Prawo bankowe, 

d) wykorzystania rachunku do działalności sprzecznej z prawem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
e) posiadanie przez Bank informacji, iż Posiadacz lub Użytkownik rachunku świadomie podejmował działania mające na celu nieregulowanie 

swoich zobowiązań wobec Banku, a w szczególności nie podejmowanie terminowej spłaty zadłużenia, 

f) wprowadzenia nowych lub nowelizacji przepisów prawa mających wpływ na wypełnianie przez Bank zobowiązań wynikających z umowy, 
g) braku możliwości zastosowania wobec Posiadacza i/lub Użytkownika Karty środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w ustawie z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. nr 723 z późn. zmianami). 

3. Bank w wypowiedzeniu Umowy podaje powód wypowiedzenia oraz informacje o dalszym trybie postępowania. 
§ 13 

1. Bank, w trakcie trwania Umowy, może zmienić stawki opłat i prowizji określone w Taryfie w zakresie: 

1) obniżenia opłat i prowizji, uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe – w każdym czasie, 
2) podwyższenia opłat i prowizji jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 

a) zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do wykonywania Umowy  
w zakresie opłat lub prowizji pobieranych na rzecz organów administracji państwowej, samorządowej i sądów lub w zakresie nowych 

czynności lub nowej formy wykonywania takiej usługi przez ww. podmioty, proporcjonalnie do wzrostu w takiej sytuacji faktycznych 

kosztów ponoszonych przez Bank, 
b) wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usługi na podstawie umowy lub wzrostu pracochłonności 

takiej usługi proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów, 

c) wzrost stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,1 punktu procentowego 
przy czym zmiana którejkolwiek pozycji w Taryfie następuje proporcjonalnie do wzrostu kosztów ponoszonych przez Bank i nie więcej niż 

100% w stosunku do dotychczasowej wysokości. 
2. O zmianach w Taryfie w zakresie dotyczącym Umowy, Bank powiadomi Posiadacza poprzez zamieszczenie komunikatu na Wyciągu, dostarczenie 

komunikatu na wskazany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną poprzez plusbank24, zamieszczenie komunikatu  

w placówkach Banku, na 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian. 
3. Powiadomienie elektroniczne stosowane jest w przypadku, gdy Posiadacz ma udostępniony kanał Internet w plusbank24. 

§ 14 

Spory wynikające z Umowy strony poddają sądowi właściwemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Regulamin kart debetowych dla klientów instytucjonalnych oraz Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg Klientów w PLUS BANK S.A. 

stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

3. Posiadacz oświadcza, że: 
a) zapoznał się i w pełni aprobuje warunki zawarte w Regulaminach określonych w ust. 2,  

b) wyraża zgodę na udostępnienie Regulaminów określonych w ust. 2 poprzez stronę internetową Banku. 
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§ 16 
Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem przepisów art. 7 Prawa bankowego.  

§ 17 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 18 
1. Posiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty, świadczące dla Banku na podstawie stosownych umów usługi zw iązane  

z obsługą Kart płatniczych,  informacji dotyczących Posiadacza, stanowiących tajemnicę bankową, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe oraz przepisów innych ustaw, w tym w zakresie z art. 105a ww. ustawy. Posiadacz jest uprawniony do 
wglądu w ww. dane oraz do ich poprawiania. 

2. Posiadacz wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych innym podmiotom bankowym i instytucjom upoważnionym do ochrony 

bezpieczeństwa obrotu związanego z Kartami płatniczymi, w związku z zarządzaniem ryzykiem, w celach informacyjnych oraz w celu ochrony przed 
nieprawidłowym wykorzystaniem Kart lub oszustwem. 

3. Posiadacz wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i 
przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych, podanych przeze Posiadacza dobrowolnie jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom od PLUS BANK S.A. zależnym i stowarzyszonym 

oraz przedsiębiorcom współpracującym z PLUS BANK S.A. w realizacji usług bankowych. Posiadacz oświadcza, że został poinformowany o 
przysługującym mu prawie do wglądu i poprawiania danych osobowych.  

4. Posiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych Banku oraz podmiotów od Banku zależnych i stowarzyszonych,  

a także przedsiębiorców z Bankiem współpracujących i otrzymywanie informacji handlowych na wskazany we wniosku o wydanie Karty adres  
do korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 

 

 
 
…………………………………………………………………………               ………………………………………………………………………… 

Data, pieczątka i podpisy osób upoważnionych ze strony Banku                   Podpisy osób uprawnionych   .  
                                                                                                        do składania oświadczeń woli  w zakresie praw  . 
                                                                                                                         i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza 
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