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Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej 
ZASADY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH  (Modulo) 

§ 1  
1. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w zakresie prowadzenia rachunków bankowych określa treść niniejszego Załącznika, a w zakresie nieuregulowanym Regulamin.  
2. Bank zobowiązuje się do wykonywania na zlecenie Posiadacza rachunku rozliczeń krajowych i zagranicznych: gotówkowych i bezgotówkowych. Terminy i zasady realizacji rozliczeń określa 

Regulamin.  
3. Posiadacz rachunku oświadcza, że wszelkie transakcje dokonywane poprzez rachunki do niego należące będą związane tylko i wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.  
4. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia następujących rachunków bankowych na następujących, standardowych warunkach, z 

zastrzeżeniem zapisów w Załącznikach nr 3 i 4 dotyczących indywidualnych warunków współpracy: 
 

Typ  
rachunku 

Nr  
rachunku Waluta Oprocentowanie 

Częstotliwo ść 
kapitalizacji  

odsetek 

Częstotliwo ść 
generowania 

wyci ągów 

Sposób dostarczenia 
wyci ągów 

Opłaty i prowizje  
za operacje i usługi 

będą pobierane  
w ci ężar   

Bieżący 
Pomocniczy 
Lokacyjny 

…..……. PLN Wg stawki 
zmiennej, która 
w dniu wejścia  
w życie 
niniejszego 
Załącznika 
wynosi 0,01%. 

kwartalnie –  
 w ostatnim  
dniu kwartału 
 

   na koniec  
   miesiąca 
 
   po każdej  
   transakcji 

   wydawane w Banku  
wyłącznie osobom  
wymienionym w Karcie 
Wzorów Podpisów lub 
innym upoważnionym na  
piśmie przez  Posiadacza 
rachunku w systemie 
bankowości internetowej 
   na adres e-mail 
   na adres  
   korespondencyjny 

   rachunku, którego dotyczą 
 
   rachunku numer …. 

 
5. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych oraz za wykonywanie zleconych usług/operacji bankowych Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą prowizji i opłat za 

czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim.  
§ 2  

1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części. 
2. Zmiana wysokości oprocentowania środków na rachunku bankowym w czasie trwania Umowy może być dokonana w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród 

podanych niżej czynników: 
1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej; 
2) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania; 
3) rentowności bonów skarbowych ogłaszanej przez Ministra Finansów; 
4) rentowności obligacji Skarbu Państwa; 
5) stawek bazowych: stawki WIBOR, WIBID oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym dla waluty polskiej, a w odniesieniu do walut wymienialnych stawki EURIBOR/LIBOR. 

3. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów depozytowych i podawana do wiadomości w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku. 

 
 
 

 

 

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku Pieczęć i podpisy (daty ich złożenia)  
osób działających  w imieniu Posiadacza rachunku 

 

 

 

Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisów i tożsamości 
osób składających podpisy w imieniu Posiadacza rachunku 

 

 

Data, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Banku 
 


