Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej „umową”
Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną dalej
„Bankiem”), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł,
reprezentowaną przez pełnomocnika/-ów.
a Panem/Panią [IMIĘ/IMIONA NAZWISKO POSIADACZA KONTA]
(zwanym/ną dalej „Klientem” lub „Posiadaczem Konta”)
legitymującym/cą się dokumentem tożsamości [SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI]
nr PESEL [NR PESEL]
zamieszkałym/ą w [MIEJSCOWOŚĆ, ULICA NR DOMU/NR LOKALU]
ul.
którego przedstawicielem ustawowym jest
Pan/Pani [IMIĘ/IMIONA NAZWISKO RODZICA]
(zwanym/ną dalej „Rodzicem”)
legitymującym/cą się dokumentem tożsamości [SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI]
nr PESEL [NR PESEL]

I. Postanowienia ramowe
1.

2.
3.
4.
5.

§ 1.
Umowa reguluje warunki i zasady:
1) prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta rachunku głównego,
2) świadczenia usług bankowości elektronicznej,
3) udostępniania innych produktów i usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe na podstawie oświadczenia określającego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce zamieszkania.
Klient poniżej 13. roku życia nie może samodzielnie składać dyspozycji w zakresie dotyczącym Inteligo Konta Dziecka, w tym dysponować zgromadzonymi na rachunku
środkami pieniężnymi.
Dyspozycje w imieniu Klienta poniżej 13. roku życia w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego zarządu, może składać Rodzic, za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu, udostępnionych mu na podstawie Umowy Konta Inteligo.
W przypadku rozwiązania przez Rodzica Umowy Konta Inteligo prywatnego, Inteligo Konto Dziecka będzie obsługiwane wyłącznie drogą korespondencyjną, na zasadach
określonych w Ogólnych warunkach, a po ukończeniu przez Klienta 13. roku życia umowa ulega rozwiązaniu.

§ 2.
Bank prowadzi rachunki i świadczy inne usługi w ramach Konta Inteligo, na zasadach określonych w:
1) niniejszej umowie,
2) Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, zwanych dalej
„Ogólnymi warunkami”.
1.
2.

§ 3.
Za świadczone usługi Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji na zasadach określonych w Ogólnych warunkach. Tabela opłat i prowizji
udostępniona jest stale na stronie www.inteligo.pl
W okresie obowiązywania umowy Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji, w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach.

II. Rachunek bankowy
1.
2.

1.
2.

§ 4.
Bank zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Posiadacza Konta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych polskich
o numerze: [NR RACHUNKU PEŁNY] jako rachunku głównego.
Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów dostępu, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
§ 5.
Środki pieniężne na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, określonej przez Bank.
Stopa procentowa od środków pieniężnych na rachunku w dniu zawarcia umowy wynosi:
1) środki na rachunku do kwoty 2500,00 zł oprocentowane są w wysokości [ ] % w stosunku rocznym,
2) nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 2500,00 zł jest oprocentowana w wysokości [ ] % w stosunku rocznym.

§ 6.
Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunku w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych
warunkach.

III.

Postanowienia końcowe

§ 7.
Zmiana postanowień umowy przeprowadzana jest w przypadkach i trybie wskazanym w Ogólnych warunkach.
1.
2.
3.
4.

5.

§ 8.
Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
Rodzic może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia, z którego może skorzystać Rodzic, jest
udostępniony na stronie www.inteligo.pl
Dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Rodzica i Bank, z zastrzeżeniem ust. 4.
Umowę uznaje się za niezawartą w przypadku:
1) dokonania przez Rodzica skreśleń lub modyfikacji w treści umowy przedstawionej do podpisu przez Bank,
2) niepodpisania przez Rodzica „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielne wykonywanie w ramach Konta Inteligo czynności przez Dziecko po ukończeniu
13 roku życia”,
3) niepodpisania lub dokonania przez Rodzica skreśleń lub modyfikacji w treści „Oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów
Zjednoczonych Ameryki (FATCA)”.
Wzór podpisu Rodzica stanowi podpis złożony pod pierwszą zawartą umową Konta Inteligo, chyba że Rodzic zmieni swój wzór podpisu.

§ 9.
W dniu ukończenia przez Posiadacza Konta 13. roku życia, w przypadku braku innej dyspozycji:

1)
2)

Inteligo Konto Dziecka będzie prowadzone na warunkach obowiązujących dla Konta Inteligo indywidualnego prowadzonego na rzecz Małoletniego z zachowaniem
odpowiednich postanowień dotyczących Małoletniego, o których mowa w Ogólnych warunkach,
wchodzą w życie postanowienia § 10, § 11 i § 12.

§ 10.
1. Klient zobowiązany jest do spłaty należności z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego niezwłocznie po jej powstaniu.
2. Od kwoty zadłużenia z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego, Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego.
3. Stopa procentowa, o której mowa w ust. 2, odpowiada aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa i w dniu zawarcia umowy wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. [ ] % w stosunku
rocznym.
4. Zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie powodować będzie równoczesną i analogiczną zmianę wysokości stopy procentowej, o której mowa w ust. 3.
Bank poinformuje Klienta o zmianie wysokości stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana,
poprzez udostępnienie aktualnej wysokości tej stopy na stronie www.inteligo.pl.
5. W okresie obowiązywania umowy, Bank jest uprawniony do zmiany sposobu ustalania stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego w przypadku zmiany lub
uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odsetek od zadłużenia przeterminowanego w sposób wynikający ze zmiany lub uchylenia tych
przepisów. O zmianach Klient zostanie poinformowany w sposób i w trybie właściwym dla zmiany Ogólnych warunków.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

§ 11.
W przypadku powstania na rachunku nieautoryzowanego salda ujemnego oraz powstania zadłużenia przeterminowanego z tego tytułu, Bank może podejmować
następujące czynności wobec Klienta w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz skłonienia do niezwłocznej spłaty tego zadłużenia:
1) przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
2) wysłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
3) wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej,
4) wysyłanie przesyłek listowych,
5) przeprowadzanie wizyt.
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank ma prawo obciążyć Klienta:
1) dwukrotnie – opłatą za przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
2) jednokrotnie – opłatą za wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
3) jednokrotnie – opłatą za wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej,
4) dwukrotnie – opłatą za wysyłanie przesyłek listowych (niezależnie od ilości adresatów pobrana zostanie jedna opłata za pierwszą wysyłkę przesyłek listowych oraz
jedna opłata za drugą wysyłkę przesyłek listowych),
5) jednokrotnie – opłatą za przeprowadzenie wizyt.
Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, w odstępach czasu umożliwiających dokonanie przez Klienta niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych
na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego.
Spłata zadłużenia przeterminowanego spowoduje, że kolejne czynności, o których mowa w ust. 1, nie będą wykonywane.
W przypadku, gdy po spłacie zadłużenia, o którym mowa w ust. 4, powstanie nowe zadłużenie z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego, Bank może po raz kolejny
wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, i ma prawo ponownie obciążyć Klienta opłatami za wykonanie tych czynności. Bank informuje, iż w przypadku
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów postępowania w zakresie
wynikającym z orzeczeń.
Za czynności wymienione w ust. 1 Bank pobiera opłatę według stawek określonych w Tabeli opłat i prowizji.
W okresie obowiązywania Umowy Bank uprawniony jest do zmiany opłat, o których mowa w ust. 6, w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach,
właściwych dla zmiany Tabeli opłat i prowizji.

§ 12.
Od dnia, o którym mowa w § 9 zasady prowadzenia rachunków i świadczenia innych usługi w ramach Konta Inteligo określają przepisy, o których mowa w § 2 oraz:
1) Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo,
2) Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo,
udostępnione na stronie inteligo.pl w formacie pdf. Bank informuje o zmianach regulaminów w trybie wskazanym w Ogólnych warunkach.
§ 13.
Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PKO Bank Polski SA informuje, że może przekazać informacje:
1)
2)

3)

stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, tj. Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez
Związek Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A.,
o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych:
a) za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 105 ust. 4d tej ustawy, instytucjom
finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków,
b) biurom informacji gospodarczej, w związku z art. 105 ust. 4b ustawy Prawo bankowe, na warunkach określonych w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych
oświadczeń w celu uzyskania produktów o charakterze kredytowym mogących narazić PKO Bank Polski SA na straty.

Rodzic wyraża zgodę:
1)

na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
TAK

2)

na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących*,
TAK

3)

NIE

NIE

na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących*
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
TAK

NIE

Rodzic oświadcza, że przed zawarciem umowy zostały mu udostępnione w formacie pliku pdf przy składaniu wniosku:
- Ogólne warunki,
- Tabela opłat i prowizji,
- Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo,
- Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo,
- wzór umowy,
- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
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- wykaz przepisów określających koszty sądowe i egzekucyjne,
w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku czynności.
Warszawa,

Dzień

Miesiąc

Rok

Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika

Dzień

Miesiąc

Rok

[Imię i nazwisko Rodzica]
Podpis Rodzica zawierającego z Bankiem umowę w imieniu Klienta
Potwierdzam doręczenie niniejszej umowy wyżej wymienionemu Rodzicowi oraz własnoręczne złożenie podpisu przez Rodzica. Stwierdzam zgodność danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie z danymi osobowymi określonymi w przedłożonym mi przez Rodzica:
[Imię i nazwisko Rodzica]
Rodzaj dokumentu**
Numer dokumentu
Wydanym w dniu
Ważnym do

Zweryfikowano dane w zakresie: imienia, nazwiska, numeru dokumentu tożsamości, daty ważności dokumentu tożsamości i numeru PESEL.

Imię i nazwisko osoby
doręczającej umowę

Podpis

Data i godzina doręczenia

*Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz
podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie
www.pkobp.pl/podmioty.
**Weryfikacja danych osobowych dokonywana jest na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego przez Rodzica przy wypełnianiu wniosku o otwarcie Konta Inteligo
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Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej „umową”
Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną dalej
„Bankiem”), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.
a Panem/Panią [IMIĘ/IMIONA NAZWISKO POSIADACZA KONTA]
(zwanym/ną dalej „Klientem” lub „Posiadaczem Konta”)
legitymującym/cą się dokumentem tożsamości [SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI]
nr PESEL [NR PESEL]
zamieszkałym/ą w [MIEJSCOWOŚĆ, ULICA NR DOMU/NR LOKALU]
ul.
którego przedstawicielem ustawowym jest
Pan/Pani [IMIĘ/IMIONA NAZWISKO RODZICA]
(zwanym/ną dalej „Rodzicem”)
legitymującym/cą się dokumentem tożsamości [SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI]
nr PESEL [NR PESEL]

I. Postanowienia ramowe
1.

2.
3.
4.
5.

§ 1.
Umowa reguluje warunki i zasady:
1) prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta rachunku głównego,
2) świadczenia usług bankowości elektronicznej,
3) udostępniania innych produktów i usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe na podstawie oświadczenia określającego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce zamieszkania.
Klient poniżej 13. roku życia nie może samodzielnie składać dyspozycji w zakresie dotyczącym Inteligo Konta Dziecka, w tym dysponować zgromadzonymi na rachunku
środkami pieniężnymi.
Dyspozycje w imieniu Klienta poniżej 13. roku życia w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego zarządu, może składać Rodzic, za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu, udostępnionych mu na podstawie Umowy Konta Inteligo.
W przypadku rozwiązania przez Rodzica Umowy Konta Inteligo prywatnego, Inteligo Konto Dziecka będzie obsługiwane wyłącznie drogą korespondencyjną, na zasadach
określonych w Ogólnych warunkach, a po ukończeniu przez Klienta 13. roku życia umowa ulega rozwiązaniu.

§ 2.
Bank prowadzi rachunki i świadczy inne usługi w ramach Konta Inteligo, na zasadach określonych w:
1) niniejszej umowie,
2) Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, zwanych dalej
„Ogólnymi warunkami”.
1.
2.

§ 3.
Za świadczone usługi Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji na zasadach określonych w Ogólnych warunkach. Tabela opłat i prowizji
udostępniona jest stale na stronie www.inteligo.pl
W okresie obowiązywania umowy Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji, w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach.

II. Rachunek bankowy
1.
2.

1.
2.

§ 4.
Bank zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Posiadacza Konta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych polskich o numerze: [NR RACHUNKU PEŁNY]
jako rachunku głównego.
Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów dostępu,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
§ 5.
Środki pieniężne na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, określonej przez Bank.
Stopa procentowa od środków pieniężnych na rachunku w dniu zawarcia umowy wynosi:
1) środki na rachunku do kwoty 2500,00 zł oprocentowane są w wysokości [ ] % w stosunku rocznym,
2) nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 2500,00 zł jest oprocentowana w wysokości [ ] % w stosunku rocznym.

§ 6.
Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunku w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych
warunkach.

III.

Postanowienia końcowe

§ 7.
Zmiana postanowień umowy przeprowadzana jest w przypadkach i trybie wskazanym w Ogólnych warunkach.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 8.
Umowa zawarta jest za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
Rodzic autoryzuje udostępnioną mu przez Bank umowę w serwisie internetowym przy wykorzystaniu instrumentów uwierzytelniających, wydanych mu na podstawie
Umowy Konta Inteligo.
Dniem zawarcia umowy jest dzień autoryzacji umowy przez Rodzica, z zastrzeżeniem ust. 4.
Umowę uznaje się za niezawartą w przypadku:
1) niepodpisania przez Rodzica „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielne wykonywanie w ramach Konta Inteligo czynności przez Dziecko po ukończeniu 13
roku życia”,
2) niezłożenia lub dokonania przez Rodzica skreśleń lub modyfikacji w treści „Oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów
Zjednoczonych Ameryki (FATCA)”.
Bank w dniu zawarcia umowy, doręcza Rodzicowi egzemplarz umowy w postaci elektronicznej poprzez serwis internetowy w formacie umożliwiającym jej
przechowywanie i odtwarzanie bez zmian w zwykłym toku czynności.
Rodzic może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia, z którego może skorzystać Rodzic, jest
udostępniony na stronie www.inteligo.pl.
Wzór podpisu Rodzica stanowi podpis złożony pod pierwszą zawartą umową Konta Inteligo, chyba że Rodzic zmieni swój wzór podpisu.

8.

Warunkiem wykonania przez Bank dyspozycji, z wyjątkiem wpłat na rachunek, jest potwierdzenie tożsamości Posiadacza Konta przez upoważnionego przedstawiciela
Banku, w trybie wskazanym w Ogólnych warunkach.

§ 9.
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 8 ust. 8, w dniu ukończenia przez Posiadacza Konta 13. roku życia, w przypadku braku innej dyspozycji:
1) Inteligo Konto Dziecka będzie prowadzone na warunkach obowiązujących dla Konta Inteligo indywidualnego prowadzonego na rzecz Małoletniego z zachowaniem
odpowiednich postanowień dotyczących Małoletniego, o których mowa w Ogólnych warunkach,
2) wchodzą w życie postanowienia § 10, § 11 i § 12.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

§ 10.
Klient zobowiązany jest do spłaty należności z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego niezwłocznie po jej powstaniu.
Od kwoty zadłużenia z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego, Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego.
Stopa procentowa, o której mowa w ust. 2, odpowiada aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i w dniu zawarcia umowy wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. [ ] % w
stosunku rocznym.
Zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie powodować będzie równoczesną i analogiczną zmianę wysokości stopy procentowej, o której mowa w ust. 3.
Bank poinformuje Klienta o zmianie wysokości stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana,
poprzez udostępnienie aktualnej wysokości tej stopy na stronie www.inteligo.pl.
W okresie obowiązywania umowy, Bank jest uprawniony do zmiany sposobu ustalania stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego w przypadku zmiany lub
uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odsetek od zadłużenia przeterminowanego w sposób wynikający ze zmiany lub uchylenia tych
przepisów. O zmianach Klient zostanie poinformowany w sposób i w trybie właściwym dla zmiany Ogólnych warunków
§ 11.
W przypadku powstania na rachunku nieautoryzowanego salda ujemnego oraz powstania zadłużenia przeterminowanego z tego tytułu, Bank może podejmować
następujące czynności wobec Klienta w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz skłonienia do niezwłocznej spłaty tego zadłużenia:
1) przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
2) wysłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
3) wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej,
4) wysyłanie przesyłek listowych,
5) przeprowadzanie wizyt.
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank ma prawo obciążyć Klienta:
1. dwukrotnie – opłatą za przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
2. jednokrotnie – opłatą za wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
3. jednokrotnie – opłatą za wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej,
4. dwukrotnie – opłatą za wysyłanie przesyłek listowych (niezależnie od ilości adresatów pobrana zostanie jedna opłata za pierwszą wysyłkę przesyłek listowych oraz
jedna opłata za drugą wysyłkę przesyłek listowych),
5. jednokrotnie – opłatą za przeprowadzenie wizyt.
Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, w odstępach czasu umożliwiających dokonanie przez Klienta niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych
na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego.
Spłata zadłużenia przeterminowanego spowoduje, że kolejne czynności, o których mowa w ust. 1, nie będą wykonywane.
W przypadku, gdy po spłacie zadłużenia, o którym mowa w ust. 4, powstanie nowe zadłużenie z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego, Bank może po raz kolejny
wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, i ma prawo ponownie obciążyć Klienta opłatami za wykonanie tych czynności. Bank informuje, iż w przypadku
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów postępowania w zakresie
wynikającym z orzeczeń.
Za czynności wymienione w ust. 1 Bank pobiera opłatę według stawek określonych w Tabeli opłat i prowizji.
W okresie obowiązywania Umowy Bank uprawniony jest do zmiany opłat, o których mowa w ust. 6, w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach,
właściwych dla zmiany Tabeli opłat i prowizji.

§ 12.
Od dnia, o którym mowa w § 9 zasady prowadzenia rachunków i świadczenia innych usługi w ramach Konta Inteligo określają przepisy, o których mowa w § 2 oraz:
1. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo,
2. Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo,
udostępnione na stronie inteligo.pl w formacie pdf. Bank informuje o zmianach regulaminów w trybie wskazanym w Ogólnych warunkach.
§ 13.
Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PKO Bank Polski SA informuje, że może przekazać informacje:
1) stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, tj. Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego
przez Związek Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A.,
2) o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych:
a) za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 105 ust. 4d tej ustawy, instytucjom
finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków,
b) biurom informacji gospodarczej, w związku z art. 105 ust. 4b ustawy Prawo bankowe, na warunkach określonych w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
3) do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych
oświadczeń w celu uzyskania produktów o charakterze kredytowym mogących narazić PKO Bank Polski SA na straty.
Rodzic wyraża zgodę:
1) na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
TAK

NIE

2) na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących*,
TAK

NIE

3) na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
TAK

NIE

Rodzic oświadcza, że przed zawarciem umowy zostały mu udostępnione w formacie pliku pdf przy składaniu wniosku:
- Ogólne warunki,
- Tabela opłat i prowizji,
- Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo,
- Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo,
- wzór umowy,
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- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
- wykaz przepisów określających koszty sądowe i egzekucyjne,
w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku czynności.

Warszawa,

Dzień

Miesiąc

Rok

Data udostępnienia umowy do autoryzacji Rodzica

PKO Bank Polski SA

Umowa została zawarta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z dniem jej autoryzacji przez Rodzica

Dzień
[Imię i nazwisko Rodzica]
Autoryzacja Rodzica

Miesiąc

Rok

Data autoryzacji Rodzica

*Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz
podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie
www.pkobp.pl/podmioty
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