Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Osobistego A`vista, Umowa Konta Lokacyjnego,
Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość
(tekst ukazuje się, gdy umowa jest dostarczana przez firmę kurierską)
(ukazują się nazwy umów, o których zawarcie wnioskuje Klient)

Potwierdzenie zawarcia Umowy Konta Osobistego, Umowy Konta Lokacyjnego, Umowy
Karty, Umowy o Naklejkę Zbliżeniową na odległość
(tekst ukazuje się, gdy umowa nie jest dostarczana przez firmę kurierską)
(ukazują się nazwy umów, o których zawarcie wnioskuje Klient)
Ww. umowa / umowy została/y zawarta/e na odległość w dniu XX.XX.XXXX r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 78, 00-844, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000014540, przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP 526-020-58-71, o nr REGON 010000854 o opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości PLN 2 256 683 400, adres poczty elektronicznej: moje.pytania@raiffeisen.pl, zwanym dalej „Bankiem” a

imię (imiona):
nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
Numer Klienta (Id):
zwany dalej Klientem. Klient i Bank zwani są dalej łącznie „Stronami”.

o następującej treści:

Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Osobistego A`vista,
Umowa Konta Lokacyjnego
(nazwa umowy i tekst umowy, ukazuje się, gdy taka umowa jest zawierana)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Strony zawierają na czas nieoznaczony umowę o otwarcie i prowadzenie przez Bank na rzecz Klienta Konta Osobistego, Konta Osobistego A`
vista, Kont/a Lokacyjnych Lokacyjnego, (dalej „Umowa Rachunku Bankowego”) o następujących parametrach:
Rodzaj Konta Osobistego:
Numer Konta Osobistego:
Rodzaj Konta Osobistego A`vista:
Numer Konta Osobistego A`vista:
Rodzaj Konta Lokacyjnego:
Numer Konta Lokacyjnego:
Rodzaj Konta Lokacyjnego:
Numer Konta Lokacyjnego:
Na podstawie Umowy Rachunku Bankowego, Bank zobowiązuje się przechowywać środki pieniężne Klienta na ww. kontach (rachunkach
bankowych) i wykonywać transakcje płatnicze na zlecenie Klienta odnoszące się do właściwych ww. kont (rachunków bankowych).
Za czynności związane z wykonaniem Umowy Rachunku Bankowego, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Banku opłat i prowizji za
czynności wykonywane przez Bank w ramach Umowy Rachunku Bankowego zgodnie z Regulaminem Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego,
Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.” („Regulamin”) i Tabelą oprocentowania, opłat, prowizji i limitów
transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie
Osobistym” („Tabela”).
Zasady prowadzenia przez Bank ww. kont (rachunków bankowych), w tym wykonywania transakcji płatniczych, odpowiedzialności Banku i
Klienta, oprocentowania środków i jego zmiany, opłaty i prowizje oraz tryb rozwiązania Umowy Rachunku Bankowego określa Regulamin i
Tabela, stanowiące integralną część Umowy Rachunku Bankowego.
Jeśli na podstawie Umowy Rachunku Bankowego otwarty i prowadzony jest przez Bank na rzecz Klienta więcej niż jeden rachunek bankowy,
Strony mogą wypowiedzieć Umowę Rachunku Bankowego w całości albo w części, tj. w zakresie wszystkich albo w zakresie jednego lub kilku
rachunków bankowych otwartych i prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy Rachunku Bankowego.
Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/a przez Bank o przysługującym mi prawie i sposobie odstąpienia od niniejszej umowy bez
podania przyczyny poprzez dostarczenie do Banku pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu

7.
8.

od umowy w Centrum Telefonicznym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy,
jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
Umowa Rachunku Bankowego została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową (w tym we wzorcach umownych stanowiących jej integralną część) stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo bankowe, kodeks cywilny i przepisy dotyczące świadczenia usług płatniczych.

Umowa Karty oraz Umowa o Naklejkę Zbliżeniową
(nazwa umowy i tekst umowy, ukazuje się, gdy taka umowa jest zawierana)

1.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty)

Strony zawierają umowę o kartę (zwaną dalej „Umową Karty”), której integralną część stanowią następujące wzorce obowiązujące w dniu
zawarcia Umowy Karty i dostarczone Klientowi przed jej zawarciem: „Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i
Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.” wraz z dwoma załącznikami do tego regulaminu o nazwie „Czas wykonywania zleceń płatniczych”
oraz „Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu” (dalej „Regulamin”) i „Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów
transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie
Osobistym” (dalej „Tabela”).
2.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa o Naklejkę Zbliżeniową)

Strony zawierają umowę o instrument płatniczy – naklejkę zbliżeniową (zwaną dalej „Umową o Naklejkę Zbliżeniową”), której integralną część
stanowią następujące wzorce obowiązujące w dniu zawarcia Umowy o Naklejkę Zbliżeniową i dostarczone Klientowi przed jej zawarciem:
„Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.” wraz z dwoma
załącznikami do tego regulaminu o nazwie „Czas wykonywania zleceń płatniczych” oraz „Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu”
(dalej „Regulamin”) i „Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta
Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym” (dalej „Tabela”).
3.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty)

Na podstawie Umowy Karty zostanie wydana przez Bank, zgodnie z Regulaminem, karta debetowa (zwana dalej „Kartą”) dla Klienta o
następujących parametrach:
Rodzaj Karty: …………………………
Imię i nazwisko do umieszczenia na Karcie:
Dzienne limity transakcyjne:
Kwota transakcji bezgotówkowych (PLN):
Ilość transakcji bezgotówkowych:
Kwota transakcji gotówkowych (PLN):
Ilość transakcji gotówkowych:
Rachunkiem właściwym dla Karty jest rachunek prowadzony na rzecz Klienta przez Bank o numerze:
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa o Naklejkę Zbliżeniową)

Na podstawie Umowy o Naklejkę Zbliżeniową zostanie wydana przez Bank, zgodnie z Regulaminem naklejka zbliżeniowa (zwana dalej
„Naklejką Zbliżeniową) dla Klienta o następujących parametrach:
Rodzaj Naklejki Zbliżeniowej : …………………………
Dzienne limity transakcyjne:
Kwota transakcji bezgotówkowych (PLN):
Ilość transakcji bezgotówkowych:
Rachunkiem właściwym dla Naklejki Zbliżeniowej jest rachunek prowadzony na rzecz Klienta przez Bank o numerze: …………………………..
Klient zobowiązuje się do korzystania z Karty/Naklejki Zbliżeniowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Klient może korzystać ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku właściwym dla Karty/Naklejki Zbliżeniowej na zasadach
określonych w Regulaminie.
Za wydanie i korzystanie z Karty/Naklejki Zbliżeniowej Bank pobiera opłaty, prowizje w zakresie i wysokości określonych w Tabeli.
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy Karty/Umowy o Naklejkę Zbliżeniową poprzez zmianę Regulaminu lub Tabeli w
przypadkach i w sposób określony w Regulaminie.
Regulamin oraz Tabela określają również pozostałe zasady świadczenia przez Bank usług w ramach Umowy Karty/Umowy o Naklejkę
Zbliżeniową, rozliczania transakcji wykonanych Kartą/Naklejką Zbliżeniową, sposób ochrony karty, zastrzeżenie i blokada karty, zasady zmiany,
wypowiedzenia i rozwiązania Umowy Karty/Umowy o Naklejkę Zbliżeniową, zasady komunikowania się Stron oraz zasady składania i
rozpatrywania reklamacji.
(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty)

Umowa Karty zawarta jest na okres 3 lat, z tym że okres ten upływa nie później niż ostatniego dnia miesiąca wskazanego na Karcie jako okres
ważności Karty.
11.

12.

13.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa o Naklejkę Zbliżeniową)

Umowa o Naklejkę Zbliżeniową zawarta jest na okres 3 lat, z tym że okres ten upływa nie później niż ostatniego dnia miesiąca wskazanego na
Naklejce Zbliżeniowej.
Umowa Karty/Umowa o Naklejkę Zbliżeniową, po upływie czasu, na jaki została zawarta, ulega przedłużenia na kolejny taki sam okres, jeżeli
żadna ze Stron nie odmówiła przedłużania umowy na kolejny okres jej obowiązywania. Umowa Karty/Umowa o Naklejkę Zbliżeniową nie ulega
przedłużeniu, gdy:
1)
Karta/Naklejka Zbliżeniowa nie została aktywowana w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed upływem terminu ważności Karty/Naklejki
Zbliżeniowej;
2)
Karta/Naklejka Zbliżeniowa jest zastrzeżona lub zablokowana;
3)
została zgłoszona przez Klienta bądź użytkownika Karty/Naklejki Zbliżeniowej rezygnacja ze wznowienia Karty/Naklejki Zbliżeniowej w
terminie nie późniejszym niż 40 dni przed upływem terminu ważności Karty/Naklejki Zbliżeniowej.
Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/a przez Bank o przysługującym mi prawie i sposobie odstąpienia od niniejszej umowy/umów
bez podania przyczyny poprzez dostarczenie do Banku pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy/umów lub złożenie oświadczenia o

14.
15.

odstąpieniu od umowy/umów w Centrum Telefonicznym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/umów lub od dnia otrzymania
potwierdzenia zawarcia umowy/umów, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie
zostało wysłane.
Umowa/umowy została/y sporządzona/e w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych umową/umowami (w tym we wzorcach umownych stanowiących jej/ich integralną część) stosuje się
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo bankowe, kodeks cywilny i przepisy dotyczące świadczenia usług płatniczych.

Oświadczenia Klienta/Klientów

1.

2.

3.

Potwierdzam, iż otrzymałam/em i akceptuję treść następujących, obowiązujących w chwili zawarcia umowy/umów dokumentów:
1)
Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. r.;
2)
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz
Limitu zadłużenia w koncie osobistym;
Potwierdzam, że przyjąłem/łam do wiadomości, że dniem wejścia w życie ww. umowy/umów zawartej/zawartych za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, innych niż Elektroniczne kanały dostępu, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług przez Raiffeisen
Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych, jest dzień, w którym następuje dostarczenie
do Banku podpisanego egzemplarza umowy/umów wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku zawarcia umowy/umów rachunku
bankowego Bank w okresie od złożenia wniosku o otwarcie rachunku, do dnia dostarczenia do Banku podpisanego egzemplarza
umowy/umów wraz z ww. wymaganymi dokumentami rezerwuje dla Klienta numer wyżej wskazanego/ych rachunku/ów bankowego/ych.
Bank rozpoczyna wykonywanie umowy/umów po doręczeniu do Banku podpisanej/ych przez Klienta tej umowy/umów wraz z ww. wymaganymi
dokumentami, o ile Klient wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonywania danej umowy/umów przed upływem terminu na odstąpienie przez Klienta
od danej umowy. Natomiast w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania danej umowy/umów przez Bank
przed upływem terminu na odstąpienie przez Klienta od tej umowy/umów, Bank rozpoczyna wykonywanie danej umowy/umów po doręczeniu
do Banku podpisanej przez Klienta umowy/umów wraz z ww. wymaganymi dokumentami oraz po bezskutecznym upływie terminu na
odstąpienie przez Klienta od danej umowy/umów.
(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Osobistego Premium)

Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na objęcie, bez dodatkowych opłat, Ochroną ubezpieczeniową na podstawie „Umowy Ubezpieczenia Grupowego „R- Assistance&Concierge”
dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Posiadaczy i Współposiadaczy Konta Osobistego Premium” zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. z
siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
oraz oświadcza, że:
1)
został poinformowany, iż dane osobowe niezbędne do objęcia Ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego
R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. do rachunków bankowych będą przekazane przez Raiffeisen Bank Polska SA do
Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Europ Assistance S.A. Irish
Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675
Warszawa oraz do podmiotów, którymi Europ Assistance posługuje się przy świadczeniu usług objętych tą Umową oraz że ww. dane
osobowe będą przetwarzane przez ww. podmioty dla potrzeb związanych z realizacją Umowy ubezpieczenia, na zasadach wynikających z
Umowy Ubezpieczenia Grupowego Assistance R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Banku Polska SA do rachunków bankowych zawartej
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z Europ Assistance S.A. oraz wynikających z właściwych przepisów, w tym przepisów ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2)
w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 101, poz.
926) wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1,
promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Europ Assistance S.A. Irish Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz
Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa w celach związanych z objęciem Ochroną
ubezpieczeniową i świadczeniem usług w tym zakresie;
3)
wyraża zgodę na przekazywanie do Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa posiadanych
przez Bank danych osobowych niezbędnych do objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz realizację świadczeń w zakresie określonym w
Ogólnych warunkach ubezpieczenia R-Assistance & Concierge dla Klientów Raiffeisen Bank Polska SA Posiadaczy i Współposiadaczy
Konta Osobistego Premium do Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230
Gennevilliers, Europ Assistance S.A. Irish Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa;
4)
został poinformowany, iż przysługuje mu prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
4.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty, a wydawaną Kartą na jej podstawie jest Mastercard Debit do Konta Osobistego Wymarzone Konto otwartego do dnia 19.03.2017 r.)

Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na objęcie, bez dodatkowych opłat, Ochroną ubezpieczeniową na podstawie „Umowy Ubezpieczenia Grupowego R-Assistance dla Klientów
Raiffeisen Bank Polska S.A.” zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230
Gennevilliers a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz oświadcza, że:
1)
został poinformowany, iż dane osobowe niezbędne do objęcia Ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego
R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. do rachunków bankowych będą przekazane przez Raiffeisen Bank Polska SA do
Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Europ Assistance S.A. Irish
Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675
Warszawa oraz do podmiotów, którymi Europ Assistance posługuje się przy świadczeniu usług objętych tą Umową oraz że ww. dane
osobowe będą przetwarzane przez ww. podmioty dla potrzeb związanych z realizacją Umowy ubezpieczenia, na zasadach wynikających z
Umowy Ubezpieczenia Grupowego Assistance R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Banku Polska SA do rachunków bankowych zawartej
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z Europ Assistance S.A. oraz wynikających z właściwych przepisów, w tym przepisów ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;.
2)
w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 101, poz.
926) wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1,

3)

4)
5.

promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Europ Assistance S.A. Irish Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz
Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa w celach związanych z objęciem Ochroną
ubezpieczeniową i świadczeniem usług w tym zakresie;
wyraża zgodę na przekazywanie do Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa posiadanych
przez Bank danych osobowych niezbędnych do objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz realizację świadczeń w zakresie określonym w
Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa” dla Klientów Raiffeisen Bank
Polska SA do Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Europ
Assistance S.A. Irish Branch z siedzibą w Irlandii, 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1 oraz Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa;
został poinformowany, iż przysługuje mu prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty, a wydawaną Kartą na jej podstawie jest Mastercard Debit do Konta Osobistego Wymarzone Konto otwartego do dnia 19.03.2017 r.)

Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia. zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi.
W związku z powyższym oświadcza, że:
1)
przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia otrzymał od Ubezpieczającego i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Grupowego
Ubezpieczenia „Podróż bez zmartwień” dla Posiadaczy Kart debetowych wydanych do Konta Osobistego „Wymarzone Konto”
prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A wraz z Wykazem informacji zamieszczonych w tychże OWU wymaganych przepisem art.
17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz informacją dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji
wraz z Kartą produktu;
2)
upoważnia Raiffeisen Bank Polska S.A. do ujawniania UNIQA Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. informacji stanowiących tajemnicę bankową
w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy Ubezpieczenia;
3)
został poinformowany, że Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520) ul. Gdańska
132, dane osobowe są zbierane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także w celach analitycznych i archiwalnych. Odbiorcami
danych mogą być wyłącznie podmioty wskazane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podanie danych jest
dobrowolne, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4)
wyraża zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem
i wykonywaniem Umów Ubezpieczenia, które łączą Klienta z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy użyciu telefonu lub innego
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego oraz wnosi o dostarczanie odpowiedzi na
ewentualne złożone reklamacje – pocztą elektroniczną;
5)
wyraża zgodę na przetwarzanie przez UNIQA TU S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem Umowy
Ubezpieczenia;
6)
wyraża zgodę na otrzymanie OWU na trwałym nośniku takim jak : pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, Blu-Ray, poczta elektroniczna oraz
Elektroniczne Kanały Dostępu (EKD).
Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania OWU Ubezpieczonemu.
6.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty, a wydawaną Kartą na jej podstawie jest Mastercard Debit do Konta Osobistego Wymarzone Konto otwartego od dnia 20.03.2017 r.)

Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na przystąpienie bez dodatkowych opłat do Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, ul. Prosta
68, 00-838 Warszawa, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli (dalej „Ubezpieczyciel”), a Bankiem Raiffeisen
Bank Polska S.A. na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia CYBER dla użytkowników Karty Debetowej MasterCard Debit wydanej
do Wymarzonego Konta Osobistego (dalej „SWU”) oraz oświadcza, że:
1)
otrzymał SWU;
2)
został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych przekazanych w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia jest Inter
Partner Assistance Oddział w Polsce S.A., będąca oddziałem Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli, a dane przetwarzane są w
celu wykonania umowy ubezpieczenia oraz w celach analitycznych. Klient przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
3)
otrzymał informację, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(skorowidz stanowiący integralną część SWU);
4)
otrzymał Kartę Produktu przygotowaną przez Ubezpieczyciela zgodnie z Rekomendacją U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącą dobrych
praktyk w zakresie bancassurance wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego;
5)
wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie i innych dokumentach składanych w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia
są prawdziwe.
7.

8.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego lub Konta Osobistego A`vista)

Celem zabezpieczenia wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) z tytułu zawartej/ych przeze mnie z
Bankiem umowy/umów nieodwołalnie upoważniam Bank do pobierania bez mojej odrębnej dyspozycji środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank na podstawie umowy/umów, a w razie braku środków na tym rachunku, nieodwołalnie
upoważniam Bank do pobierania bez mojej odrębnej dyspozycji środków pieniężnych zgromadzonych na moich innych rachunkach bankowych
prowadzonych przez Bank (indywidualnych lub wspólnych), w każdym przypadku występowania wymagalnego zobowiązania z tytułu
umowy/umów i braku jego spłaty w terminach przewidzianych w umowie. Pełnomocnictwo ww. nie wygasa z chwilą śmierci Klienta, przy czym
Bank ma prawo wyboru rachunku bankowego, z którego nastąpi spłata, z poszanowaniem zasługującego w danych okolicznościach na
ochronę interesu Klienta, polegającego na nie powodowaniu u niego zbędnej szkody (np. w sytuacji, gdy dla spłaty wymagalnych zobowiązań
nie jest niezbędne skorzystanie z rachunku lokaty terminowej lub rachunku o charakterze oszczędnościowym).
Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na rozpoczęcie wykonywania ww. umowy/ów przez Bank przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od ww. umowy/umów. W
przypadku wyrażenia zgody, Bank ma prawo pobierać opłaty i prowizje wskazane w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów
transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym
za usługi rzeczywiście wykonane przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od ww. umowy/umów.

9.

10.

11.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty/ Umowa o Naklejkę Zbliżeniową)

Oświadczam, że upoważniam Bank do przekazywania niezbędnych informacji objętych tajemnicą bankową do First Data Polska S.A.,
MasterCard Europe SPRL oraz VISA Europe Services Inc. w celu wykonywania Umowy Karty/Umowy o Naklejkę Zbliżeniową i wykonywania
transakcji przy użyciu Karty/Naklejki Zbliżeniowej.
Niniejszym Klient wyraża zgodę nie wyraża zgody
na otrzymywanie informacji handlowych poprzez bezpłatne wiadomości SMS, na numer telefonu podany Bankowi w umowie lub w inny
przewidziany umownie sposób, w związku z wykonywaniem przez Bank umowy o Konto Lokacyjne „Konto Wymarzony Cel".
(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego lub Konta Osobistego A`vista)

Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y przez Bank o możliwości wydania przez Klienta dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz
o treści art. 56 Prawa bankowego.
Tak Nie
12.

(ustęp pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego lub Konta Osobistego A`vista)

Potwierdzam otrzymanie arkusza informacyjnego, o którym mowa w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Tak Nie

Załączniki:
1.
Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.;
2.
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta
Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym;
3.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Data:
Miejscowość:

(tekst ukazuje się, gdy umowa jest dostarczana przez firmę kurierską)

Podpis Klienta
Umowa zawarta na odległość za pośrednictwem EKD - nie wymaga podpisu Klienta
(tekst ukazuje się, gdy umowa nie jest dostarczana przez firmę kurierską).

Podpis i pieczątka za Bank

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konta Osobistego
(tekst pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Osobistego i/lub Konta Osobistego A`vista)

Raiffeisen Bank Polska SA
Warszawa 00-844
Ul. Grzybowska 78
adres poczty elektronicznej: moje pytania@raiffeisen.pl
Ja……………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Konta Osobistego.
Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta:…………………………………………………………
Adres Klienta: ……………………………………………………………………
………………………………………………….
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

…………………….…………………
Podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu złożonym
w Banku (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konta Lokacyjnego
(tekst pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Konta Lokacyjnego)

Raiffeisen Bank Polska SA
Warszawa 00-844
Ul. Grzybowska 78
adres poczty elektronicznej: moje pytania@raiffeisen.pl
Ja……………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Konta Osobistego.
Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta:…………………………………………………………
Adres Klienta: ……………………………………………………………………
………………………………………………….
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

…………………….…………………
Podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu złożonym
w Banku (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Karty
(tekst pojawia się, gdy zawierana jest Umowa Karty)

Raiffeisen Bank Polska SA
Warszawa 00-844
Ul. Grzybowska 78
adres poczty elektronicznej: moje pytania@raiffeisen.pl

Ja……………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Karty
Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta:…………………………………………………………
Adres Klienta: ……………………………………………………………………
………………………………………………….
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

…………………….…………………
Podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu złożonym
w Banku (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Naklejkę Zbliżeniową
(tekst pojawia się, gdy zawierana jest Umowa i Naklejkę Zbliżeniową)

Raiffeisen Bank Polska SA
Warszawa 00-844
Ul. Grzybowska 78
adres poczty elektronicznej: moje pytania@raiffeisen.pl

Ja……………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o Naklejkę Zbliżeniową.
Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta:…………………………………………………………
Adres Klienta: ……………………………………………………………………
………………………………………………….
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

…………………….…………………
Podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu złożonym
w Banku (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

