Regulamin Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie ogólnych warunków umów o wiadczenie us ug bankowych
dla Klientów Korporacyjnych
Art. 1.
Niniejszy Regulamin Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie ogólnych
warunków umów o wiadczenie us ug bankowych dla Klientów
Korporacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”, normuje ca okszta t
wspó pracy w zakresie us ug bankowych mi dzy Klientem
zakwalifikowanym przez Bank do kategorii Klientów Korporacyjnych, a
Deutsche Bank Polska S.A., zwanym dalej „Bankiem”. Regulamin stanowi
integraln cz
umowy rachunku bankowego, dalej „Umowa Rachunku”
oraz wszystkich umów zawartych z Bankiem, o ile zostanie on
przywo any w ich tre ci jako maj cy zastosowanie.
Art. 2.
Regulamin zosta wydany na podstawie art. 109 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dalej „Prawo bankowe” oraz art. 384
kodeksu cywilnego i obowi zuje Klientów oraz wszystkie inne osoby, za
pomoc których Bank wiadczy us ugi zwi zane z prowadzeniem
rachunków bankowych dalej „Rachunki”, we wszystkich stosunkach
umownych, o których mowa w art. 109 Prawa bankowego. Odmienne
postanowienia umowne maj pierwsze stwo przed postanowieniami
Regulaminu.
Rozdzia II. Umowa Rachunku bankowego
Art. 1.
1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na podstawie Umowy Rachunku
zawartej z Klientem. Umowa Rachunku zobowi zuje Bank do
przechowywania rodków pieni nych Klienta oraz przeprowadzania
na jego zlecenie rozlicze pieni nych. Umowa Rachunku stanowi
umow ramow w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
us ugach p atniczych, dalej „Ustawa o us ugach p atniczych”.
2. Dla Rachunku rozliczeniowego prowadzonego w z otych Bank
otwiera i prowadzi na rzecz Klienta rachunek VAT w rozumieniu
postanowie ustawy Prawo bankowe. Do rachunku VAT maj
zastosowanie zasady i ograniczenia wynikaj ce z obowi zuj cych
przepisów prawa, w szczególno ci ustawy Prawo bankowe. Na
wniosek Klienta Bank otworzy do Rachunku rozliczeniowego
dodatkowe rachunki VAT.
Art. 2.
Zawarcie Umowy Rachunku mo e nast pi po z eniu w Banku
wskazanych przez Bank dokumentów, okre laj cych to samo , status
prawny oraz podatkowy Klienta wyst puj cego o zawarcie Umowy
Rachunku, jak równie wskazuj cych osoby upowa nione do dzia ania w
jego imieniu. Bank zastrzega sobie prawo do
dania od Klienta
dodatkowych dokumentów w czasie obowi zywania Umowy Rachunku,
w szczególno ci dokumentów niezb dnych dla celów wykonywania przez
Bank na onych na niego obowi zków ustawowych. Klient zobowi zany
jest do niezw ocznego informowania Banku o zmianach danych
zawartych w dokumentach z onych w Banku.
Art. 3.
1. Integraln cz
Umowy Rachunku stanowi druk bankowy, na którym
osoby upowa nione do reprezentowania Klienta w stosunkach z
Bankiem z
y wzory swoich podpisów, dalej „Karta Wzorów
Podpisów”, w obecno ci pracownika Banku lub których wiarygodno

zosta a potwierdzona w sposób zadowalaj cy dla Banku. Za
autentyczno
podpisów osób wskazanych w Karcie Wzorów
Podpisów, które nie zosta y z one w obecno ci pracownika Banku
odpowiada Klient. O ile nie zosta o to inaczej uzgodnione w Umowie
Rachunku lub w tre ci Karty Wzorów Podpisów, osoby wskazane w
Karcie Wzorów Podpisów maj prawo do dokonywania wszelkich
czynno ci zwi zanych ze sk adaniem dyspozycji w ci ar i na dobro
Rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta. O ile nie
zostanie inaczej uzgodnione mi dzy Klientem i Bankiem, zmiana lub
odwo anie Karty Wzorów Podpisów nast puje w formie pisemnej
przez osoby upowa nione do reprezentacji Klienta.
2. Bank mo e odmówi przyj cia pe nomocnictwa, je eli z jego tre ci
nie wynika jednoznacznie zakres umocowania pe nomocnika. Bank
mo e odmówi przyj cia pe nomocnictwa, które upowa nia do
czynno ci zwyk ego zarz du. Pe nomocnictwo ogólne nie obejmuje
prawa do zawarcia i rozwi zania Umowy Rachunku.
Rozdzia III. Oprocentowanie
Art. 1.
1. Je eli Umowa Rachunku nie stanowi inaczej, rodki pieni ne
gromadzone na Rachunku s oprocentowane wed ug ustalanej przez
Bank zmiennej lub sta ej stopy procentowej liczonej w odniesieniu
do z otego w stosunku rocznym (365 dni), za w odniesieniu do
walut obcych odpowiednio do przyj tej dla danej waluty bazy w
naliczaniu odsetek od depozytów.
2. Stop odsetek karnych i kredytowych ustala si w odniesieniu
do 360 dni.
Art. 2.
1. Bank mo e zmieni wysoko
stopy procentowej w okresie
obowi zywania Umowy Rachunku.
2. Zmiana stopy procentowej rodków pieni nych na Rachunku lub
rachunku lokaty w walucie polskiej mo e by uzale niona od wzrostu
lub spadku któregokolwiek z nast puj cych wska ników:
a) dochodów Banku z lokowania rodków pieni nych,
b) wysoko ci stóp procentowych krajowego rynku pieni nego,
c) poziomu którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych
przez Rad Polityki Pieni nej,
d) poziomu inflacji, mierzonego wska nikiem wzrostu cen towarów i
us ug konsumpcyjnych,
e) poziomu rezerw obowi zkowych banków ustalanych przez Rad
Polityki Pieni nej,
f) wska nika kosztów refinansowania Banku.
3. Zmiana stopy procentowej od rodków pieni nych na Rachunku lub
rachunku lokaty w walucie obcej mo e by uzale niona od wzrostu
lub spadku któregokolwiek z nast puj cych wska ników:
a) dochodów Banku z lokowania rodków pieni nych,
b) wysoko ci stóp procentowych depozytów walutowych krajowego
lub mi dzynarodowego rynku pieni nego,
c) poziomu którejkolwiek ze stóp procentowych ustalanych przez
odpowiedni bank centralny dla danej waluty,
d) wska nika kosztów refinansowania Banku.
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Rozdzia I. Postanowienia ogólne

Rozdzia V. Sk adanie dyspozycji bankowych
Art. 1.
1. Z zastrze eniem odmiennych postanowie umownych i ust. 3
poni ej, Klient mo e sk ada dyspozycje jedynie w formie pisemnej,
z podpisami osób uprawnionych zgodnie z Kart Wzorów Podpisów
i sposobem reprezentacji wskazanym w tej Karcie. Polecenie
zap aty mo e zosta równie autoryzowane przez osoby nale ycie
umocowane do reprezentowania Klienta, które nie zosta y
wskazane w Karcie Wzorów Podpisów.
2. Odwo anie umocowania do sk adania dyspozycji udzielonego przez
Klienta okre lonej osobie wymaga formy pisemnej i jest skuteczne
wobec Banku od chwili stwierdzenia przez Bank, e odwo anie
umocowania zosta o dokonane przez osoby upowa nione do
reprezentacji Klienta zgodnie z zakresem ich umocowania.
3. Klient mo e sk ada Bankowi dyspozycje z wykorzystaniem systemu
bankowo ci elektronicznej pod warunkiem zawarcia przez Klienta z
Bankiem i Deutsche Bank AG, jako podmiotem, któremu Bank
powierzy (w rozumieniu art. 6a Prawa Bankowego) wykonywanie
czynno ci faktycznych zwi zanych z umo liwieniem Klientowi
dost pu do rachunku w trybie on-line, odr bnych umów
reguluj cych korzystanie z tego systemu. W razie korzystania przez
Klienta ze wskazanego powy ej systemu bankowo ci elektronicznej,
Bank b dzie wykonywa dyspozycje Klienta z one mu z
wykorzystaniem tego systemu, o ile b
z one w sposób zgodny
z umow dotycz
tego systemu, cz
Klienta z Deutsche Bank
AG oraz Umow Rachunku.
4. Dla unikni cia w tpliwo ci, Bank zastrzega mo liwo stosowania,
lub powierzenia Deutsche Bank AG stosowania na zlecenie Banku,
silnego uwierzytelnienia Klienta (w rozumieniu art. 2 pkt 26aa)
Ustawy o us ugach p atniczych, w przypadkach tam wskazanych.
Art. 2.
Bank mo e odmówi wykonania pisemnej dyspozycji Klienta, która
zosta a z ona przy wykorzystaniu innych dokumentów ni formularze
bankowe. W takim przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialno ci
za szkody wynik e z odmowy wykonania dyspozycji.
Art. 3.
1. Tre
dyspozycji musi by wyra ona w sposób niebudz cy
tpliwo ci. Budz ca w tpliwo ci tre
dyspozycji mo e by
powodem opó nienia lub odmowy jej realizacji. W szczególno ci
Klient sk adaj cy dyspozycj uznania innego rachunku winien
upewni si , co do prawid owo ci i kompletno ci oznaczenia
odbiorcy przekazywanych rodków oraz co do numeru rachunku
i oznaczenia banku odbiorcy. Taka sama staranno obowi zuje przy
sporz dzaniu odwo , zmian, potwierdze
lub powtórze
dyspozycji. Zmiany, odwo ania, potwierdzenia lub powtórzenia
dyspozycji powinny by odpowiednio oznaczone i sformu owane w
sposób niebudz cy w tpliwo ci.
2. W przypadku zbiegu dyspozycji, z których wykonanie jednej wyklucza
ca kowicie lub cz ciowo wykonanie drugiej, Bank mo e wstrzyma

Rozdzia IV. Wyci gi z Rachunku
Art. 1.
O ile Bank nie uzgodni inaczej z Klientem, Bank b dzie wysy do Klienta
miesi czne pisemne wyci gi potwierdzaj ce obci enie i uznanie jego
Rachunku odzwierciedlaj ce wszystkie zmiany dokonane na Rachunku w
danym Dniu Roboczym.
Art. 2.
W stosunkach Banku z Klientem wyci g bankowy jest podstawowym
dowodem potwierdzaj cym prawdziwo informacji w nim zawartych,
chyba e Klient przedstawi dowody w formie pisemnej, wskazuj ce
niezgodno tre ci wyci gu ze stanem rzeczywistym.
Art. 3.
W przypadku stwierdzenia przez Bank, i pope ni b d w jakimkolwiek
potwierdzeniu, wyci gu, zawiadomieniu lub innym dokumencie
dostarczonym Klientowi, Bank naprawi taki b d zgodnie
z postanowieniami Art. 4 poni ej.
Art. 4.
Zapisy ksi gowe na Rachunku wprowadzone b dnie lub spowodowane
omy pisarsk , zostan poprawione przez Bank poprzez dokonanie storna
takich zapisów, bez konieczno ci uzyskiwania uprzedniej zgody Klienta. Bank
powiadomi Klienta o dokonaniu takiej korekty. Storno mo e zosta równie
dokonane z dat wsteczn . W wyniku storna mo e powsta saldo
debetowe na Rachunku.
Art. 5.
Wszelkie zastrze enia dotycz ce wyci gów bankowych Klient obowi zany
jest zg osi Bankowi na pi mie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyci gu
bankowego. Brak zastrze
w powy szym terminie oznacza, i Klient zgadza
si z tre ci informacji zawartych w wyci gu.
Art. 6.
1. Bank przestrzega tajemnicy bankowej, w szczególno ci w zakresie
obrotów i stanów Rachunków. Informacji o obrotach i stanach
Rachunków Bank udziela wy cznie osobom upowa nionym przez
Klienta w formie pisemnej („Upowa nienie”) oraz podmiotom
uprawnionym do
dania informacji zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa. Wzór Upowa nienia stanowi za cznik do Umowy
Rachunku.
2. Informacji wskazanych w ust. 1 powy ej Bank udziela osobie
wskazanej przez Klienta w Upowa nieniu po dokonaniu weryfikacji
jej to samo ci. W przypadku powzi cia przez Bank w tpliwo ci, co
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do to samo ci osoby wnioskuj cej o informacje b
braku
mo liwo ci weryfikacji nale ytego umocowania takiej osoby, Bank
odmówi udzielenia informacji oraz poinformuje Klienta o zaistnia ej
sytuacji. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za udzielenie informacji
osobom nieupowa nionym, je eli osoby takie pomy lnie przesz y
proces weryfikacji.

4. Zmiana wysoko ci stopy procentowej nie wymaga wypowiedzenia
Umowy Rachunku. Zmiana wysoko ci stopy procentowej obowi zuje
od dnia okre lonego przez Bank. Informacje o aktualnie
obowi zuj cym oprocentowaniu podawane s do wiadomo ci
publicznej w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej Banku
https://www.db.com/poland
Art. 3.
Je eli nie zosta o to odmiennie uregulowane w Umowie Rachunku,
odsetki od rodków zgromadzonych na Rachunku naliczane s za
miesi czny okres obrachunkowy lub do dnia poprzedzaj cego dzie
rozwi zania albo wyga ni cia Umowy Rachunku b
do innego dnia
uzgodnionego przez Klienta i Bank. Odsetki naliczone w danym okresie
obrachunkowym dopisuje si odpowiednio do salda Rachunku w
pierwszym Dniu Roboczym nast pnego okresu obrachunkowego albo w
dniu rozwi zania albo wyga ni cia Umowy Rachunku.

aktualne roczne sprawozdanie finansowe (w tym audytowane
skonsolidowane i nieskonsolidowane, je li s sporz dzane).
3. W przypadku powstania salda ujemnego na Rachunku b cego w
wyniku niepoprawnie dzia aj cych systemów rozliczeniowych b
dów operacyjnych („B d”), Bank traktuje taki debet jako
autoryzowany przez Bank przez ca y okres naprawiania B du. Bank
powiadomi Klienta o kwocie salda ujemnego w formie wyci gu z
Rachunku lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W przypadku,
gdy B d powsta w wyniku dzia ania Klienta lub jego kontrahenta,
powiadomienie takie b dzie równoznaczne z wezwaniem Klienta do
sp aty kwoty salda ujemnego w terminie 7 dni kalendarzowych.
4. W przypadku powstania na Rachunku salda ujemnego w kwocie
nieprzekraczaj cej 1.000 z , które w ocenie Banku nie jest wynikiem
trudnej sytuacji finansowej Klienta, Bank traktuje takie saldo ujemne
jako autoryzowane przez Bank przez okres do 20 dni kalendarzowych.
W okresie tym Bank uprawniony jest do naliczania od kwoty salda
ujemnego odsetek w wysoko ci wskazanej w Tabeli oprocentowania
bezumownego ujemnego salda na rachunku bie cym dla Klientów
bankowo ci Korporacyjnej.
5. Saldo ujemne na Rachunku wynikaj ce z rozlicze kart kredytowych
traktowane jest jako autoryzowane przez Bank przez okres 7 dni
kalendarzowych. W okresie tym Bank uprawniony jest do naliczania od
kwoty salda ujemnego odsetek w wysoko ci wskazanej w Tabeli
oprocentowania bezumownego ujemnego salda na rachunku
bie cym dla Klientów Korporacyjnych.
Art. 6.
Bank nie przyjmuje wp at gotówkowych w placówkach w asnych. Wyp aty
gotówkowe mog by dokonywane w placówkach innych banków lub
instytucji p atniczych wskazanych przez Bank. Informacje dotycz ce obs ugi
gotówkowej Klientów zamieszone s na stronie internetowej Banku oraz
przekazywane b
na yczenie Klienta w formie pisemnej lub
elektronicznej.

si z ich realizacj do czasu otrzymania ostatecznego stanowiska
Klienta. W takim przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialno ci
za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie dyspozycji.
3. Bank mo e odmówi realizacji dyspozycji (zlecenia p atniczego)
w przypadku b dnego podania numeru rachunku bankowego
beneficjenta p atno ci w standardzie NRB lub IBAN, a w konsekwencji
negatywnej weryfikacji liczby kontrolnej numeru rachunku
bankowego lub w przypadku niepodania nazwy beneficjenta zlecenia
w przypadku braku innych danych lub informacji
umo liwiaj cych prawid ow realizacj dyspozycji.
4. W przypadku realizacji przez Bank zlecenia p atniczego podstaw
identyfikacji zleceniodawcy oraz beneficjenta zlecenia jest wy cznie
podany w zleceniu numer rachunku p atniczego - jako unikatowy
identyfikator w rozumieniu Ustawy o us ugach p atniczych. Bank nie
dokonuje weryfikacji zgodno ci nazwy beneficjenta p atno ci z
numerem rachunku beneficjenta.
5. Bank mo e odmówi
przyj cia dyspozycji telefonicznych
w przypadku awarii urz dze technicznych, w tym sprz tu
nagrywaj cego.
6. Bank mo e odmówi realizacji dyspozycji Klienta w przypadku
wskazanym w Rozdziale XV Art. 2 Regulaminu.
7. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za zagini cie, zniekszta cenie lub
zw ok w realizacji dyspozycji, powsta e z przyczyn niezale nych od
Banku w trakcie przekazywania dyspozycji za pomoc jakichkolwiek
urz dze czno ci przewodowej lub bezprzewodowej.
Art. 4.
Dyspozycje realizowane s wy cznie w dni robocze tj. wszystkie dni z
wyj tkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w których bank
prowadzi normaln dzia alno bankow („Dzie Roboczy”). Dyspozycje
dotycz ce waluty wymienialnej realizowane s w dni b ce Dniami
Roboczymi w Polsce, Dniami Roboczymi systemu TARGET oraz Dniami
Roboczymi dla danej waluty wymienialnej.
Art. 5.
1. Bank mo e wykona dyspozycj Klienta skutkuj
powstaniem na
Rachunku salda ujemnego w przypadku, gdy kwoty wystarczaj ce na
wykonanie dyspozycji Klienta znajduj pokrycie w przelewach na
Rachunek jeszcze niezapisanych na Rachunku, kredycie w Rachunku
bie cym udzielonym, ale jeszcze nie postawionym przez Bank do
dyspozycji Klienta,
rodkach pochodz cych ze zwolnionego
zabezpieczenia gotówkowego lub z zapadaj cej Lokaty Terminowej,
rodkach z rozliczenia transakcji na papierach warto ciowych jeszcze
niezapisanych na Rachunku lub rodkach w ramach przyznanego
Klientowi przez Bank róddziennego limitu w Rachunku.
2. W przypadku braku pokrycia powsta ego salda ujemnego do ko ca
dnia, w którym saldo takie wyst pi o na Rachunku, Bank w formie
wyci gu z Rachunku lub w innej formie uzgodnionej z Klientem,
powiadomi Klienta o kwocie salda ujemnego. Powiadomienie takie
dzie równoznaczne z wezwaniem Posiadacza rachunku do sp aty
kwoty salda ujemnego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego
powstania. W okresie tym Bank uznaje takie saldo ujemne za debet
autoryzowany przez Bank. O ile nie uzgodniono inaczej, przez okres
wyst powania na Rachunku salda ujemnego Bank uprawniony jest
do naliczania od kwoty salda ujemnego odsetek w wysoko ci
wskazanej w Tabeli oprocentowania bezumownego ujemnego salda
na rachunku bie cym dla Klientów bankowo ci korporacyjnej. W
takim przypadku, na danie Banku, Klient ma obowi zek dostarczy

Art. 1.
Klient mo e deponowa w Banku okre lone kwoty rodków pieni nych
(„Kwota Lokaty Terminowej”), w walucie, na okres i przy zastosowaniu
oprocentowania, które s okre lane przez strony w umowie Lokaty
Terminowej (“Lokata Terminowa”).
Art. 2.
W wykonaniu umowy Lokaty Terminowej Klient zobowi zuje si w dniu
okre lonym przez strony w umowie Lokaty Terminowej (“Dzie
Rozpocz cia”) z
na rachunek wskazany przez Bank rodki pieni ne
w wysoko ci okre lonej w umowie Lokaty Terminowej.
Art. 3
W wykonaniu umowy Lokaty Terminowej Bank zobowi zuje si zwróci
Klientowi w dniu okre lonym przez strony w umowie Lokaty Terminowej
(„Dzie Zako czenia”) kwot Lokaty Terminowej wraz z odsetkami,
naliczonymi od kwoty Lokaty Terminowej wed ug stopy procentowej
uzgodnionej przez strony w umowie Lokaty Terminowej za okres od Dnia
Rozpocz cia (bez tego dnia) do Dnia Zako czenia (w cznie) (“Odsetki”)
na wskazany przez Klienta rachunek. Odsetki naliczane s wed ug
rzeczywistej liczby dni z enia Lokaty Terminowej, liczonej w stosunku
rocznym (365 dni).
Art. 4.
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Rozdzia VI. Lokaty terminowe

których uzgodnienie mi dzy stronami jest konieczne, aby dosz o do
zawarcia umowy Lokaty Terminowej („Warunki”):
a) nazw waluty Lokaty Terminowej,
b) kwot Lokaty Terminowej,
c) stop procentow Lokaty Terminowej,
d) Dzie Rozpocz cia,
e) Dzie Zako czenia.
2. Umowy Lokaty Terminowej zawierane s w trybie okre lonym
w Rozdziale VIII. Umowy Lokaty Terminowej zawierane s pod
warunkiem zawieszaj cym tj. umowa Lokaty Terminowej wchodzi w
ycie tylko wtedy, gdy w Dniu Rozpocz cia na rachunek wskazany
przez Bank wp ynie uzgodniona Kwota Lokaty Terminowej.
Art. 5.
1. Z zastrze eniem postanowie ust. 2 poni ej, w przypadku, gdy
w Dniu Rozpocz cia na rachunek wskazany przez Bank nie wp ynie
uzgodniona Kwota Lokaty lub Kwota Lokaty nie b dzie dost pna do
pobrania przez Bank z Rachunku Klienta, Lokata Terminowa nie
zostanie utworzona, za Klient zobowi zany b dzie zap aci Bankowi
odszkodowanie z tytu u nie doj cia umowy Lokaty Terminowej do
skutku, w wysoko ci stanowi cej 50% uzgodnionej stopy
oprocentowania Lokaty Terminowej liczonej od uzgodnionej Kwoty
Lokaty Terminowej, za okres, na który Lokata Terminowa mia a by
utworzona.
2. W przypadku okre lonym w ust. 1 powy ej, Bank upowa niony jest
do pobrania odszkodowania z Rachunku Klienta.
Art. 6.
W przypadku naruszenia przez Bank postanowie umowy Lokaty
Terminowej poprzez niewykonanie w Dniu Zako czenia przelewu
na rachunek wskazany przez Klienta Kwoty Lokaty Terminowej wraz
z Odsetkami lub poprzez wyp acenie Klientowi kwoty ni szej od Kwoty
Lokaty Terminowej wraz z Odsetkami, Bank zobowi zany jest zap aci
na rzecz Klienta odsetki z tytu u opó nienia liczone od kwoty
wymagalnego zobowi zania, za okres od Dnia Zako czenia do dnia
wykonania zobowi zania, wed ug stopy procentowej stanowi cej 125%
stopy procentowej okre lonej w umowie Lokaty Terminowej.
Art. 7.
1. Klient ma prawo rozwi za umow Lokaty Terminowej w ka dym
Dniu Roboczym ze skutkiem na dzie z enia o wiadczenia w tym
zakresie, w okresie od nast pnego Dnia Roboczego po Dniu
Rozpocz cia do Dnia Zako czenia.
2. Wypowiedzenie umowy Lokaty Terminowej, o którym mowa
w ust. 1, mo e by dokonane w formie pisemnej lub w trybie
okre lonym w Rozdziale VIII.
3. W przypadku rozwi zania umowy Lokaty Terminowej przez Klienta,
rodki z one przez Klienta w Banku za okres od Dnia Rozpocz cia
do dnia rozwi zania umowy Lokaty Terminowej b
oprocentowane wed ug stopy procentowej równej po owie stopy
oprocentowania rodków znajduj cych si na rachunkach p atnych
na danie, obowi zuj cej w Banku w dniu rozwi zania umowy
Lokaty Terminowej.
4. Odsetki naliczone wed ug zasad okre lonych w ust. 3 wyp acone
Klientowi w dniu rozwi zania umowy Lokaty Terminowej.

Rozdzia VIII. Zawieranie umów Lokaty Terminowej i Transakcji typu spot
Art. 1.
1. Zawarcie umowy Lokaty Terminowej i Transakcji typu spot
(„Umowy”) nast puje w chwili z enia przez strony o wiadcze woli
stanowi cych wyraz akceptacji warunków umowy („Uzgodnienie
Warunków Umowy”).
2. Uzgodnienie Warunków Umowy nast puje telefonicznie lub w innym
trybie odr bnie ustalonym mi dzy Bankiem i Klientem.
3. Wystarczaj cym warunkiem do ustalenia, czy o wiadczenie woli przy
Uzgadnianiu Warunków Umowy zosta o z one w imieniu Klienta
przez osob upowa nion przez Klienta do uzgadniania warunków
Umowy („Osoba Upowa niona”), b dzie podanie nazwiska Osoby
Upowa nionej i podanie pe nej lub zwyczajowej nazwy Klienta, o ile
taka zwyczajowa nazwa pozwala na identyfikacj Klienta lub podanie
numeru Klienta w Banku (Customer ID). W imieniu Klienta Umowy
mog by zawierane jednoosobowo przez któr kolwiek z osób
wskazanych w Karcie Wzorów Podpisów bez wzgl du na zasady
reprezentacji wskazane w tej Karcie, chyba e Klient wyznaczy tylko
niektóre z tych osób lub wska e inne osoby. Klient mo e odr bnie
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Rozdzia VII. Transakcje walutowe typu spot
Art. 1.
1. W wyniku zawarcia przez strony umowy dotycz cej wymiany
walutowej typu spot („Transakcja”), w dniu rozliczenia Transakcji
uzgodnionym pomi dzy Bankiem i Klientem („Data Waluty”) strony
Transakcji zobowi zane s do wzajemnej wymiany wiadcze
w postaci okre lonych kwot wyra onych w walucie wymienialnej lub
otych, po uzgodnionym kursie wymiany, wed ug którego strony
wymieniaj
jedn
walut
wymienialn
na drug
lub walut
wymienialn na z oty („Kurs”).
2. Data Waluty wyznaczana jest najpó niej na drugi Dzie Roboczy po
dniu zawarcia Transakcji.
3. W Dacie Waluty Transakcja rozliczana jest, z zastrze eniem
postanowie Rozdzia u X art. 1 ust. 3, poprzez obci enie oraz
uznanie odpowiednich rachunków Klienta kwotami wynikaj cymi z
uzgodnionych Warunków Transakcji.
Art. 2.
1. W celu zawarcia Transakcji typu spot Bank oraz Klient zobowi zani s
ustali nast puj ce elementy Transakcji, których uzgodnienie mi dzy
stronami jest konieczne, aby dosz o do jej zawarcia („Warunki”):
a) nazw waluty i kwot waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank,
b) nazw waluty i kwot waluty kupionej (sprzedanej) przez Klienta,
c) Kurs,
d) Dat Waluty.
2. Transakcje zawierane s w trybie okre lonym w Rozdziale VIII.
Art. 3.
1. Naruszenie Warunków Transakcji nast puje poprzez niewykonanie w
Dacie Waluty przez Klienta na rzecz Banku zobowi za wynikaj cych
z zawartej Transakcji.
2. W przypadku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, w celu
zaspokojenia roszcze Banku, Bank uprawniony b dzie w Dniu
Roboczym nast puj cym po Dacie Waluty do dokonania transakcji
odwrotnej wymiany walutowej („Transakcja Odwrotna”).
3. Wymiana walutowa w celu rozliczenia Transakcji Odwrotnej
dokonana zostanie wed ug kursu wymiany obowi zuj cego w Banku
w dniu dokonania Transakcji Odwrotnej.

1. Bank oraz Klient zobowi zani s ustali nast puj ce elementy,

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Rozdzia X. Transakcje walutowe, p atno ci zagraniczne
Art. 1.
1. Bank nie b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty Klienta
wynikaj ce ze zmiany kursu wymiany walut w czasie realizacji
atno ci zagranicznych i transakcji walutowych.
2. Klienci mog wydawa dyspozycje wyp at w ci ar Rachunku
prowadzonego w walucie wymienialnej zarówno w walucie
Rachunku, jak równie w innej walucie wymienialnej b
w z otych. Klienci mog wydawa takie dyspozycje równie w ci ar
Rachunku prowadzonego w z otych.
3.
enie przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu kwoty
wyra onej w walucie wymienialnej w ci ar Rachunku
prowadzonego w innej walucie lub z otych jest równoznaczne ze

Rozdzia IX. Zakres odpowiedzialno ci Banku
Art. 1.
Bank odpowiada za szkody wynikaj ce z niewykonania lub nienale ytego
wykonania swoich zobowi za , chyba e takie niewykonanie lub
nienale yte wykonanie by o wynikiem okoliczno ci, za które Bank nie
ponosi odpowiedzialno ci.
Art. 2.
Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za nie wywi zanie si ze swoich
zobowi za spowodowane dzia aniem si y wy szej. Okoliczno ci
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4.

dzia ania si y wy szej oznaczaj jakiekolwiek zdarzenie nast puj ce
z przyczyn le cych poza kontrol Banku i obejmuj mi dzy innymi
dzia ania w adz publicznych, strajki, lokauty, katastrofy naturalne,
rozruchy i dzia ania wojenne oraz wady i uszkodzenia sieci telefonicznej
lub teleinformatycznej, jak równie awarie systemu zasilania i sprz tu
komputerowego uniemo liwiaj ce dost p do zapisów ksi gowych lub
obs ug Rachunku.
Art. 3.
1. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z przyczyn
le cych po stronie Klienta, w tym tak e b ce nast pstwem
niewykonania lub niew ciwego wykonania przez Klienta
postanowie niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek umowy
odwo uj cej si do postanowie Regulaminu.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod
wynik
z nieterminowego dor czenia przez poczt lub kuriera dokumentów
dotycz cych Klienta, w tym dyspozycji Klienta.
3. W przypadku, gdy Klient przyczyni si do powstania szkody
(w szczególno ci uchylaj c si od obowi zków, o których mowa w
Rozdziale XVII Art. 1 i 2), zobowi zanie Banku do naprawienia szkody
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczno ci,
a zw aszcza do stopnia winy obu stron.
4. Bank ma prawo pobra od Klienta op at za wykonanie obowi zków,
o których mowa w art. 143 Ustawy o us ugach p atniczych.
Art. 4.
Bank nie b dzie odpowiedzialny wobec Klienta za zmniejszenie warto ci
rodków na Rachunku Klienta, ani za brak dost pno ci takich rodków w
zwi zku z ograniczeniami w wymianie walutowej lub przekazywaniu
walut b cych nast pstwem decyzji w adz pa stwowych, ani za
jakiekolwiek podobne zdarzenia le ce poza kontrol Banku.
Art. 5.
1. Bank ma prawo wybra , wed ug w asnej oceny, korespondenta
cego stron trzeci lub agenta oraz korzysta z us ug
korespondenta lub agenta w zakresie niezb dnym do wykonania
przez Bank zobowi za wynikaj cych z Umowy Rachunku.
2. Je eli z tre ci udzielonego zlecenia wynika, e Bank ma powierzy
jego dalsze wykonanie osobie trzeciej, lub je li Bank czyni to ze
wzgl du na szczególne okoliczno ci w interesie Klienta, Bank
wykonuje zlecenie poprzez przekazanie go osobie trzeciej. W
szczególno ci mo e to dotyczy przechowania i zarz dzania
papierami warto ciowymi znajduj cymi si za granic . W takich
przypadkach Bank jest odpowiedzialny jedynie za brak nale ytej
staranno ci w wyborze i poinstruowaniu osoby trzeciej.

uzgodni z Bankiem, i podstaw identyfikacji Osoby Upowa nionej
dzie ponadto lub wy cznie podanie uzgodnionego z Bankiem
has a. W przypadku powzi cia przez Bank w tpliwo ci, co do
to samo ci osoby wnioskuj cej o zawarcie Umowy b
braku
mo liwo ci weryfikacji nale ytego umocowania takiej osoby, Bank
odmówi zawarcia Umowy oraz poinformuje Klienta o zaistnia ej
sytuacji.
Umowa uznana jest za wa nie zawart i wi
nawet, je li zosta a
zawarta przez osob dzia aj
bez nale ytego upowa nienia ze
strony Klienta, o ile taka osoba prawid owo poda informacje, o
których mowa w ust. 3.
Ka da ze stron Umowy uprawniona jest do dokonywania
elektronicznego lub mechanicznego zapisu wszelkich rozmów
telefonicznych, w tym tak e Uzgodnie Warunków Umów.
Tak dokonane zapisy stanowi b
dowód w szczególno ci
w przypadku wszcz cia jakiegokolwiek post powania przed s dem
dla ustalenia kwestii zwi zanych z poszczególnymi Umowami.
Po zawarciu Umowy Bank przesy a do Klienta dokument sporz dzony
przez Bank, stanowi cy pisemne odzwierciedlenie warunków
zawartej Umowy („Potwierdzenie”). Potwierdzenie Bank przesy a do
Klienta listem zwyk ym lub w inny sposób uzgodniony mi dzy
Bankiem i Klientem.
W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodno ci pomi dzy
warunkami Umowy zawartymi w Potwierdzeniu, a Uzgodnionymi
Warunkami Umowy, zobowi zany jest on niezw ocznie
poinformowa Bank, lecz nie pó niej ni do godziny 17.00
nast pnego Dnia Roboczego po dniu otrzymania Potwierdzenia. Nie
zg oszenie zastrze
w okre lonym powy ej terminie uwa a si za
akceptacj tre ci Potwierdzenia. Do okre lenia daty otrzymania
Potwierdzenia stosuje si odpowiednio postanowienia Rozdzia u XVII
art. 2.
W przypadku zg oszenia przez Klienta zastrze , co do tre ci
Potwierdzenia, zgodnie z postanowieniami ust. 7, strony Umowy na
podstawie zapisu, o którym mowa w ust. 5, ustal Uzgodnione
Warunki Umowy. Wynikiem powy szych ustale b dzie nowe
Potwierdzenie odzwierciedlaj ce Uzgodnione Warunki Umowy.
Poprzednie Potwierdzenie zostanie automatycznie uniewa nione.
Nie wystawienie Potwierdzenia przez Bank nie b dzie stanowi
naruszenia ani uniewa nienia warunków jakiejkolwiek Umowy.
W sprawach spornych o tre ci Uzgodnionych Warunków decydowa
dzie zapis rozmowy telefonicznej, o którym mowa w ust. 5.
No niki zawieraj ce zapis rozmowy telefonicznej, o którym mowa w
ust. 5, a tak e pisemne Potwierdzenia umów zawartych za
po rednictwem telefonu b
archiwizowane zgodnie z ogólnymi
przepisami dotycz cymi czasu i metod archiwizacji dokumentów
bankowych.

Art. 3.
Bank podaje do wiadomo ci Klientów, i zgodnie z postanowieniami
Prawa bankowego Bank ma obowi zek udzielenia informacji
stanowi cych tajemnic bankow m.in. innym bankom i instytucjom
kredytowym w zakresie, w jakim informacje te s niezb dne w zwi zku
z wykonywaniem czynno ci bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem
wierzytelno ci.
Art. 4.
Bank jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych informuje, e przekazane przez Klienta
dane osobowe Klienta oraz osób go reprezentuj cych przetwarzane
przez Bank w celu realizacji umów zawartych przez Klienta z
Bankiem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest
niezb dne w celu zawarcia i wykonywania umów z Bankiem lub podj cia
przez Bank innych czynno ci na wniosek Klienta, w zale no ci od
charakteru relacji z Bankiem. Bank przetwarza dane osobowe wy cznie
dla realizacji okre lonych celów, w szczególno ci zawarcia i wykonywania
umów, marketingu produktów i us ug Banku, rozpatrywania reklamacji,
skarg i wniosków, jak równie wype niania obowi zków prawnych
na onych przez przepisy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe i ksi gowe oraz pozosta e
przepisy obowi zuj cego prawa reguluj ce dzia alno bankow .
Zawieraj c umow z Bankiem Klient otrzymuje od Banku broszur
informacyjn dotycz
ochrony danych osobowych przez Bank,
stanowi
realizacj obowi zku na onego na Bank na mocy artyku ów
13 oraz 14 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych). Klient
zobowi zany jest do przekazania tre ci broszury informacyjnej do
wiadomo ci osób, których dane osobowe przekaza do Banku. Pe na i
aktualna wersja broszury informacyjnej, zawieraj ca szczegó owe
informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym
informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych,
okresach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych oraz
prawach przys uguj cych w zwi zku z przetwarzaniem danych dost pna
jest
na
stronie
internetowej
Banku
pod
adresem
https://www.db.com/poland

zleceniem Bankowi zakupu waluty b cej przedmiotem przelewu
(na warunkach Transakcji typu spot) w celu dokonania jej wymiany
na inn walut lub z ote znajduj ce si na Rachunku Klienta, przy
zastosowaniu kursu obowi zuj cego w Banku w czasie dokonywania
wymiany. Z enie przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu
kwoty wyra onej w z otych w ci ar Rachunku prowadzonego w
walucie wymienialnej jest równoznaczne ze zleceniem Bankowi
zakupu z otych b cych przedmiotem przelewu (na warunkach
Transakcji typu spot) celem dokonania ich wymiany na walut
znajduj
si na Rachunku Klienta przy zastosowaniu kursu
obowi zuj cego w Banku. Transakcja typu spot, o której mowa
powy ej, zawierana jest na dwa Dni Robocze przed dniem, w którym
ma by dokonany przelew, chyba e Bank uzgodni z Klientem inaczej.
4.
rodki przychodz ce spoza Banku wyra one w innej walucie ni
waluta Rachunku w celu uznania tego Rachunku, w braku
odmiennych ustale Klienta z Bankiem, zostan przeliczone
na walut Rachunku przy zastosowaniu kursu nie mniej korzystnego
dla Klienta ni kurs obowi zuj cy w Banku w momencie
dokonywania przeliczenia walut.
5. W przypadku, gdy Klient zawar odr bn umow z podmiotem
wchodz cym w sk ad Grupy Deutsche Bank w zakresie wiadczenia
us ug wymiany walutowej, Bank b dzie zwolniony z obowi zków
wskazanych w ust. 3 powy ej. Odpowiednie komunikaty p atnicze
przekazywane zgodnie z zawart przez Klienta umow do
podmiotu w Grupie Deutsche Bank wiadcz cego us ug wymiany
walutowej. Bank b dzie dokonywa ksi gowa wy ej wskazanych
transakcji zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
Art. 2.
Kursy wymiany walut og aszane w siedzibie Banku lub na jego stronie
internetowej, b
podawane telefonicznie maj jedynie charakter
informacyjny i podlegaj zmianom w ci gu dnia, o ile Bank nie zobowi e
si pisemnie do stosowania danego kursu w umowie z Klientem.
Rozdzia XI. Tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych
Art. 1.
1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za po rednictwem
których Bank wykonuje czynno ci bankowe zwi zane z Rachunkami,
obowi zane, z zastrze eniem ust. 2 i 3, zachowa tajemnic
bankow i zawodow , która obejmuje wszystkie wiadomo ci
dotycz ce Klienta, stanu rodków na Rachunkach oraz operacji
dokonywanych na Rachunkach.
2. Bank ma obowi zek udzielania informacji stanowi cych tajemnic
bankow
wy cznie podmiotom wskazanym w bezwzgl dnie
obowi zuj cych przepisach prawnych.
3. Banku nie obowi zuje zachowanie tajemnicy bankowej
w przypadkach obj tych zgod Klienta.
Art. 2.
Klient zobowi zany jest zachowa jako poufne wszelkie nieujawnione do
wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne, które uzyska podczas wspó pracy z Bankiem, które
mog
stanowi
przedmiot tajemnicy przedsi biorstwa Banku,
w szczególno ci co do których Bank dokona zastrze enia, e stanowi
one przedmiot tajemnicy Banku. Naruszenie tego postanowienia b dzie
uznane przez Bank za istotne niewykonanie zobowi za Klienta i
stanowi b dzie podstaw odpowiedzialno ci odszkodowawczej Klienta.

Rozdzia XII. Potr cenia, uprawnienia przy niewykonaniu zobowi za
Art. 1.
W zakresie dozwolonym przez prawo Bank mo e dokona potr cenia
swoich wierzytelno ci w stosunku do Klienta z wierzytelno ciami Klienta
w stosunku do Banku, bez wzgl du na miejsce p atno ci lub walut
ka dej wierzytelno ci. Je eli potr cane wierzytelno ci s w ró nych
walutach, Bank mo e dla celów potr cenia dokona przeliczenia
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Art. 5.
Bank informuje, e w celu realizacji ustawowo okre lonych obowi zków
zwi zanych z wykonywaniem czynno ci bankowych, dane o
zobowi zaniach Klienta powsta ych z tytu u umów zwi zanych z
wykonywaniem czynno ci bankowych mog zosta przekazane do Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzib w Warszawie i za jego
po rednictwem do instytucji finansowych b cych podmiotami
zale nymi od banków.

którejkolwiek z wierzytelno ci przy zastosowaniu kursu obowi zuj cego
w Banku. Klient mo e skorzysta z prawa potr cenia swych
wierzytelno ci w stosunku do Banku z wierzytelno ciami Banku w
stosunku do Klienta tylko wówczas, gdy wierzytelno ci te s niesporne
albo stwierdzone prawomocnym orzeczeniem s du lub w ciwego
organu administracji publicznej. Bank ma prawo do pobierania z
Rachunku, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, rodków w
wysoko ci odpowiadaj cej zobowi zaniom Klienta wobec Banku w
terminach ich p atno ci oraz do zaliczenia pobranych rodków na poczet
sp aty tych zobowi za .
Art.2.
Przelew wierzytelno ci z zawartej z Bankiem umowy, ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego na wierzytelno ci z zawartej
z Bankiem umowy, lub na enie na Bank dodatkowych obowi zków
zwi zanych z obs ug ustanowionych przez Klienta zabezpiecze
wymagaj uprzedniej pisemnej zgody Banku pod rygorem niewa no ci.

1.

2.

Rozdzia XIII. Op aty, prowizje i koszty
Art. 1.
O ile nie zosta o odmiennie uzgodnione na pi mie mi dzy Klientem
i Bankiem, op aty, prowizje i inne koszty pobierane przez Bank
obowi zuj Klienta zgodnie z cennikiem us ug bankowych zawartym w
Tabeli Prowizji i Op at dla Klientów Korporacyjnych oraz Tabeli
oprocentowania bezumownego ujemnego salda na rachunku bie cym
dla Klientów bankowo ci korporacyjnej („Tabela Prowizji i Op at”). Tabela
Prowizji i Op at dost pna jest na stronie internetowej Banku
https://www.db.com/poland oraz udost pniania jest do wgl du Klienta
w siedzibie Banku.
Art. 2.
Poza op atami, prowizjami lub kosztami zawartymi w Tabeli Prowizji
i Op at lub uzgodnionymi mi dzy Klientem i Bankiem, Klient zwróci
Bankowi wszelkie koszty poniesione przez Bank w zwi zku z realizacj
zlece Klienta.
Art. 3.
Prowizje i op aty pobierane s przez Bank bez odr bnej dyspozycji
Klienta, w pierwszej kolejno ci przed innymi operacjami na Rachunku.
Bank pobiera prowizje i op aty w ci ar Rachunku, którego dotyczy
prowizja lub op ata, b
innego Rachunku wskazanego przez Klienta.

3.

4.

5.

Rozdzia XIV. Zabezpieczenia
Art. 1.
1. Bank mo e w ka dym czasie da , aby Klient ustanowi na rzecz
Banku zabezpieczenia obecnych lub przysz ych wierzytelno ci Banku
z tytu u umów o wiadczenie us ug bankowych, nawet gdy jego
roszczenia maj charakter warunkowy. W tym celu Bank uprawniony
jest w szczególno ci do obci enia Rachunku Klienta kwot
stanowi
równowarto wierzytelno ci Banku i utworzenia kaucji
tytu em zabezpieczenia tych wierzytelno ci, w trybie wskazanym w
Art. 2 poni ej.
2. Je eli w chwili powstania wierzytelno ci Bank odst pi od dania
ustanowienia
zabezpieczenia
wierzytelno ci
lub
za da
zabezpieczenia cz ciowego, mo e on wyst pi z daniem
ustanowienia zabezpieczenia lub jego zwi kszenia w trakcie trwania
stosunku umownego z Klientem, o ile powsta y lub sta y si znane
Bankowi okoliczno ci, które powoduj , e ryzyko Banku sta o si
wy sze ni zak adano, a w szczególno ci, je eli:

a) nast pi o istotne pogorszenie sytuacji maj tkowej Klienta
zagra aj ce jego zdolno ci wywi zania si z zobowi za wobec
Banku lub zachodzi obawa takiego pogorszenia,
b) warto
istniej cego zabezpieczenia obni a si lub grozi
obni eniem.
Art. 2.
W przypadku, gdy w tre ci wystawionego przez Klienta zlecenia lub
w tre ci Regulaminu zawarte zosta o uprawnienie Banku do
obci enia rachunku Klienta okre lon kwot w celu ustanowienia
kaucji, oznacza to, e w celu zabezpieczenia nale ytego wykonania
przez Klienta zobowi za wobec Banku, Klient ustanawia na rzecz
Banku kaucj w rozumieniu art. 102 ustawy Prawo bankowe, co
najmniej w kwocie równej wysoko ci zobowi zania Klienta wobec
Banku.
W celu ustanowienia kaucji Bank pobierze kwot kaucji z Rachunku
Klienta. W pierwszej kolejno ci Bank pobierze kwot kaucji Rachunku
prowadzonego w walucie kaucji, a w dalszej kolejno ci z innych
Rachunków Klienta w Banku. Je eli kwota kaucji pobrana zosta a z
Rachunku w walucie innej ni kwota zobowi zania Klienta wobec
Banku, w braku odmiennych ustale mi dzy Bankiem i Klientem w
celu zaliczenia pobranej kwoty na poczet kaucji, kwota ta zostanie
przeliczona na walut kaucji wed ug kursu sprzeda y danej waluty
obowi zuj cego w Banku w chwili dokonania przez Bank
przewalutowania.
Kaucja przechowywana b dzie na rachunku Banku. Kaucja nie b dzie
oprocentowana, chyba e Bank i Klient dokonaj odmiennych
ustale ; w takim przypadku odsetki naliczane b
na koniec
ka dego miesi ca kalendarzowego. Naliczona kwota odsetek
powi kszy kwot kaucji.
W sytuacji, gdy Klient nie zwróci Bankowi jakiejkolwiek kwoty
nale nej Bankowi z tytu u zobowi za Klienta wobec Banku
w terminie wymagalno ci takiej kwoty, Bank pomniejszy kwot kaucji
o kwot równ kwocie wymagalnej p atno ci z tym skutkiem, e
Bank nie b dzie zobowi zany do naliczania odsetek ani zwrotu
kwoty, o któr pomniejszono kwot kaucji. Bank powiadomi Klienta
o ka dym pomniejszeniu kwoty kaucji.
Kaucja wygasa w dniu, w którym zaspokojone zostan wszystkie
roszczenia Banku wobec Klienta, na zabezpieczenie których
ustanowiona zosta a kaucja. Niezw ocznie po dniu wyga ni cia
kaucji, Bank dokona zwrotu pozosta ej kwoty kaucji, o ile kwota ta
dzie wi ksza ni zero (0) na Rachunek Klienta.

Art. 1.
1. Rozwi zanie Umowy Rachunku mo e nast pi w drodze pisemnego
wypowiedzenia przez ka
ze stron, przy czym Bank mo e
wypowiedzie Umow Rachunku z wa nych powodów.
2. Z zastrze eniem obowi zuj cych przepisów prawa oraz postanowie
ust. 3 poni ej, termin wypowiedzenia wynosi jeden miesi c, chyba e
Umowa Rachunku zawiera odmienne ustalenia.
3. Bank mo e rozwi za
Umow
Rachunku ze skutkiem
natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku:
(a) udzielenia przez Klienta informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym lub prawnym;
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Rozdzia XV. Wypowiedzenie

Rozdzia XVI. Reklamacje
1. Klient mo e wnosi do Banku reklamacje zwi zane z zastrze eniami
dotycz cymi wiadczonych przez Bank us ug.
2. Reklamacje mog by wnoszone przez Klienta bezpo rednio do
opiekunów Klienta, telefonicznie pod numery telefonów podane na
stronie internetowej Banku https://www.db.com/poland , pisemnie
na adres Banku, elektronicznie – w tym równie pos uguj c si
formularzem umieszczonym na stronie internetowej Banku
https://www.db.com/poland
a) Reklamacja powinna zawiera nazw Klienta (firm , imi , nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku Klienta) oraz mo liwie
dok adny opis zdarzenia lub problemu, który wyst pi podczas
korzystania z us ug wiadczonych przez Bank.
3. Reklamacje rozpatrywane s niezw ocznie, jednak nie pó niej ni w
terminie 15 dni roboczych od dnia ich wniesienia. Dniem wniesienia
reklamacji jest dzie otrzymania jej przez Bank. Odpowied na
reklamacj udzielana jest w formie pisemnej. W przypadku, gdy
wyja nienie sytuacji wymaga przeprowadzenia kompleksowych
czynno ci sprawdzaj cych, b
uzyskania stanowiska podmiotu
zewn trznego i czynno ci takie trwaj d ej ni 15 dni roboczych od
dnia z enia reklamacji, Bank niezw ocznie informuje Klienta
o powy szym i wskazuje powód przed enia, okoliczno ci, które
musz zosta ustalone w celu rozpatrzenia reklamacji oraz
przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie d szy ni 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 1.744.449.384z (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416. https://www.db.com/poland

8/10

WZ/2018/05/04, wer. 2.0

up ywie okresu wypowiedzenia zamkn Rachunek, a znajduj ce si na
nim rodki – wed ug swobodnego uznania – przeksi gowa na
wewn trzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe lub z
do depozytu s dowego na koszt Klienta. W przypadku, gdy do dnia
rozwi zania Umowy Rachunku Klient nie dostarczy do Banku
dokumentów wymaganych na mocy obowi zuj cych przepisów prawa
dla skutecznego zamkni cia Rachunku lub rachunku VAT, Bank zablokuje
odpowiednio Rachunek oraz rachunek VAT do czasu dostarczenia przez
Klienta dokumentów umo liwiaj cych Bankowi wykonanie wy ej
wskazanych czynno ci zgodnie z wymogami obowi zuj cego prawa.
Konsekwencj zablokowania Rachunku oraz rachunku VAT b dzie w
szczególno ci odrzucenie przez Bank p atno ci przychodz cych na
Rachunek lub rachunek VAT oraz brak mo liwo ci dysponowania przez
Klienta rodkami zgromadzonymi na Rachunku lub rachunku VAT. Do
czasu zamkni cia Rachunku Bank pobiera b dzie od Klienta op aty za
prowadzenie Rachunku zgodnie z Tabel Prowizji i Op at.
Art. 4.
Z dniem rozwi zania Umowy wszystkie nale no ci pozosta e do zap aty
mi dzy Klientem i Bankiem podlegaj niezw ocznemu rozliczeniu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu wi
Klienta do czasu
ca kowitego rozliczenia takich kwot.
Art. 6
Po rozwi zaniu Umowy Rachunku Bank dezaktywuje wszystkie
powi zane z Rachunkiem produkty oraz zaprzestaje wiadczenia us ug,
przy wiadczeniu których wykorzystywany jest Rachunek. W odniesieniu
do takich produktów i us ug, wypowiedzenie Umowy Rachunku stanowi
dzie równocze nie wypowiedzenie odpowiednich umów, na
podstawie których oferowane s Klientowi produkty lub wiadczone s
na jego rzecz us ugi.

(b) istotnego pogorszenia sytuacji maj tkowej Klienta, zagra aj cego
jego zdolno ci wywi zania si ze zobowi za wobec Banku lub
gdy zachodzi obawa takiego pogorszenia;
(c) powstania na Rachunku Klienta nieautoryzowanego przez Bank
ujemnego salda;
(d) cofni cia zgody w ciwego organu na wykonywanie przez
Klienta dzia alno ci licencjonowanej;
(e) otwarcia likwidacji Klienta;
(f) ujawnienia firmy Klienta w wykazie zamieszczonym na oficjalnej
stronie Komisji Nadzoru Finansowego lub zagranicznego organu
nadzoru nad rynkiem, zawieraj cym publiczne ostrze enia przed
nieuczciwymi przedsi biorcami;
(g) wyst pienia sytuacji uniemo liwiaj cej Bankowi wykonywanie
obowi zków wynikaj cych z przepisów obowi zuj cego prawa, w
szczególno ci Ustawy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, w tym obowi zków dotycz cych
stosowania rodków bezpiecze stwa finansowego;
(h) podejmowania lub podejrzenia podejmowania przez Klienta
dzia alno ci niezgodnej z obowi zuj cymi przepisami prawa, w tym
wykorzystania rachunku bankowego niezgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa lub w celu obej cia prawa;
(i) ra cego naruszenia przez Klienta postanowie Umowy
Rachunku lub niniejszego Regulaminu;
(j) nieustanowienia lub niezwi kszenia zabezpiecze wierzytelno ci
Banku w terminie wskazanym przez Bank;
(k) sytuacji, w której poza okresowym doliczaniem odsetek
i pobieraniem op at bankowych, na Rachunku nie dokonano
adnych obrotów przez okres co najmniej trzech kolejnych
miesi cy;
(l) przeprowadzania rozlicze pieni nych za po rednictwem
Rachunku z krajami znajduj cymi si na li cie Transparency
International z Indeksem Percepcji Korupcji (CPI) poni ej norm
akceptowalnych przez Bank;
(m) wyst pienia zmian w strukturze organizacyjnej grupy kapita owej
Klienta, w tym w szczególno ci zmian w zakresie beneficjenta
rzeczywistego, które w uzasadnionej opinii Banku mog yby
stanowi podstaw odmowy otwarcia rachunku bankowego;
(n) braku wp ywu rodków na Rachunek w terminie trzech miesi cy
od dnia zawarcia Umowy Rachunku;
(o) utrzymywania si na rachunku, przez okres powy ej 3 miesi cy,
zaj cia egzekucyjnego z jednoczesnym brakiem wp at na
Rachunek
(p) sytuacji, w której Bank nie mo e zidentyfikowa osób nale ycie
upowa nionych do reprezentacji Klienta lub istniej w tym
zakresie uzasadnione w tpliwo ci, b
istnieje spór dotycz cy
uprawnie do reprezentacji Klienta.
Art. 2.
W przypadku, gdy Bank nie mo e zidentyfikowa osób nale ycie
upowa nionych do reprezentacji Klienta lub istniej w tym zakresie
uzasadnione w tpliwo ci, b
istnieje spór dotycz cy uprawnie do
reprezentacji Klienta, Bankowi przys ugiwa o b dzie prawo z enia
kwoty wiadczenia do depozytu s dowego.
Art. 3.
Przed up ywem okresu wypowiedzenia Klient jest zobowi zany,
przekaza Bankowi instrukcje dotycz ce sposobu zwrotu rodków
zgromadzonych na Rachunku. W razie braku instrukcji, Bank mo e po

5.

6.

Rozdzia XVII. Postanowienia ko cowe
Art. 1.
1. Klient zobowi zany jest do niezw ocznego udzielania Bankowi
wszelkich wymaganych przez Bank informacji w formie pisemnej lub
innej formie uzgodnionej przez Klienta z Bankiem. W zakresie
ustalonym przez obowi zuj ce przepisy prawa, Klient zobowi zany
jest przedk ada Bankowi stosowne dokumenty oraz informacje
w formie, tre ci i terminach wskazanych w tych przepisach, w
szczególno ci dokumenty i informacje niezb dne do wykonania
przez Bank obowi zków na onych na mocy ustawy o
przeciwdzia aniu praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu.
2. Klient jest zobowi zany niezw ocznie powiadomi Bank o ka dej
zmianie osób uprawnionych do dysponowania rodkami na
Rachunku, zmianie danych osobowych takich osób, zmianie adresu
Klienta lub innych danych przekazanych Bankowi w zwi zku z
Umow oraz przekaza do Banku dokumenty potwierdzaj ce
dokonanie wy ej wskazanych zmian. Wszelkie ryzyka zwi zane z
niepowiadomieniem Banku o powy szych zmianach oraz skutki
braku przekazania do Banku wy ej wskazanych informacji, obci aj
Klienta.
3. Na potrzeby dokonywanej przez Bank okresowej oceny Klienta
w przypadku korzystania z us ug o charakterze kredytowym, Klient
zobowi zuje si do przedk adania Bankowi na jego
danie
informacji umo liwiaj cych tak ocen . Obowi zek ten obejmuje w
szczególno ci sk adanie w Banku rocznych sprawozda finansowych
za ostatni rok obrotowy wraz z opini bieg ego rewidenta oraz
przedstawianie co 3 miesi ce wyników finansowych uzyskanych
przez przedsi biorstwo Klienta po kolejnych kwarta ach
obrachunkowych.
4. W przypadku, gdy Klient sk ada w Banku certyfikat rezydencji,
w tre ci którego zagraniczna administracja podatkowa potwierdza
rezydencj podatkow Klienta, Bank uznaje, e certyfikat taki wa ny
jest przez okres jednego roku od dnia jego wydania, o ile w tre ci
certyfikatu nie zosta o stwierdzone inaczej. Klient zobowi zany jest
do niezw ocznego informowania Banku o zmianie jego rezydencji
podatkowej lub innych informacji (danych) po wiadczonych
urz dowo w z onym certyfikacie rezydencji. Poprzez z enie
certyfikatu rezydencji Klient o wiadcza, e jest rzeczywistym
cicielem odsetek wyp aconych przez Bank tj. podmiotem, który
otrzymuje te nale no ci dla w asnej korzy ci i nie jest po rednikiem,
przedstawicielem,
powiernikiem
lub
innym
podmiotem
zobowi zanym do przekazania ca ci lub cz ci danej nale no ci

1.

2.

3.

1.

2.

innemu podmiotowi. Je eli w odniesieniu do jakiejkolwiek wyp aty
odsetek dokonanej przez Bank Klient nie b dzie posiada statusu
ciciela rzeczywistego, zobowi zany b dzie niezw ocznie
zawiadomi o tym fakcie Bank w formie pisemnej, ka dorazowo
przez dokonaniem wyp aty odsetek.
Zasad opisan w ust. 4 powy ej stosuje si odpowiednio
w przypadku o wiadcze Klienta w sk adanych we wszelkich innych
sprawach dotycz cych rozlicze podatkowych, w szczególno ci
wiadcze po onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oddzia ów nierezydentów, o których mowa w art. 26 ust. 1d ustawy z
dnia 15 marca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Klient zobowi zany jest do dokonania samodzielnej oceny ci cych
na Kliencie obowi zków prawnych i regulacyjnych zwi zanych z
zawarciem i wykonywaniem umów z Bankiem. Bank nie wiadczy na
rzecz Klienta us ug doradztwa prawnego, podatkowego lub
ksi gowego.
Art. 2.
wiadczenia woli lub wiedzy skierowane przez Bank do Klienta
uwa ane za z one w nast puj cych terminach:
(a) w przypadku, gdy zosta y dokonane w formie pisemnej
i dor czone osobi cie – w dniu faktycznego dor czenia, a je eli
zosta o wys ane poczt lub kurierem – po up ywie 5 dni od dnia
wys ania lub z chwil faktycznego otrzymania (w zale no ci
od tego, która z tych dat nast pi wcze niej);
(b) w przypadku, gdy zosta o wys ane poczt elektroniczn –
z chwil jego wys ania, o ile Bank nie otrzyma zwrotnego
komunikatu systemowego o odrzuceniu wiadomo ci przez
serwer odbiorcy;
(c) je eli zosta o z one faksem - z chwil wys ania, o ile strona
wysy aj ca posiada wydruk z faksu potwierdzaj cy prawid owe
przes anie dokumentu.
W przypadku zmiany adresu, adresu poczty elektronicznej lub
numerów kontaktowych, Bank oraz Klient zobowi zani s pisemnie
poinformowa o tym fakcie drug stron . W przypadku
niedope nienia tego obowi zku, pisma uwa a si za dor czone
z up ywem 5 dni od daty wys ania na ostatni znany stronie
wysy aj cej adres.
W celu zapobiegania i minimalizacji ewentualnych strat, Klient
zobowi zany jest informowa Bank o tym, e nie otrzyma we
ciwym czasie jakiegokolwiek dokumentu lub informacji,
do których zobowi zany jest Bank na podstawie niniejszego
Regulaminu lub jakiejkolwiek umowy z Klientem. Je eli Klient nie
wykona tego zobowi zania obowi zek Banku do naprawienia
ewentualnej szkody z tego tytu u ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu stosownie do okoliczno ci, a zw aszcza do stopnia winy
obu stron.
Art. 3.
W sprawach, które nie zosta y uregulowane w Regulaminie, maj
zastosowanie powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa,
w szczególno ci przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo
dewizowe, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o us ugach p atniczych, z
zastrze eniem ust. 2.
Bank i Klient uzgadniaj , e przepisów Ustawy o us ugach p atniczych
w zakresie dzia u II (z wy czeniem art. 32a) oraz przepisów
wskazanych w art. 33 tej ustawy nie stosuje si . Ponadto Bank oraz
Klient wy czaj stosowanie postanowie rozdzia u 4 dzia u III
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4. Bank pisemnie informuje Klienta o wyniku rozpatrzonej reklamacji, w
której zawarte b
dok adne wyja nienie sytuacji oraz propozycje
rozwi zania. W przypadku nieuwzgl dnienia roszcze wynikaj cych z
reklamacji, Klient mo e wyst pi do Banku o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na
reklamacj . Odwo anie powinno zosta z one w formie pisemnej.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Bank lub
odwo ania od odpowiedzi na reklamacj , Klientowi przys uguje
prawo wyst pienia z powództwem do s du powszechnego.
6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy spraw podlegaj cych
rozpatrzeniu przez inne organy lub instytucje, Bank rozpatrzy
wy cznie kwestie nale ce do jego kompetencji, informuj c
jednocze nie Klienta o powodach ograniczenia jej rozpatrzenia.

4.

1.

2.

1.

w ycie zmian; w takim przypadku Klient ma prawo do
wypowiedzenia Umowy Rachunku lub innej umowy, do której
Regulamin ma zastosowanie, w terminie 14 dni od otrzymania
powiadomienia Banku. W przypadku, gdy Klient nie wypowie umowy
w trybie wskazanym powy ej, zmiany Regulaminu lub Tabeli Prowizji
i Op at obowi zuj od dnia podanego w informacji przekazanej
Klientowi.
2. Informacje o zmianie Regulaminu lub Tabeli Prowizji i Op at
przekazywane s Klientowi wed ug wyboru Banku w formie
pisemnej, poczt elektroniczna na wskazany przez Klienta adres lub
poprzez zamieszczenie powiadomienia o zmianie w tre ci wyci gu
bankowego. Tre Regulaminu oraz Tabeli Prowizji i Op at dost pna
jest na stronie internetowej Banku https://www.db.com/poland oraz
w siedzibie Banku.
Art. 6.
Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 19 grudnia 2018 r.

Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 1.744.449.384z (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416. https://www.db.com/poland
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3.

Ustawy o us ugach p atniczych do transakcji p atniczych
niewymienionych w art. 53 ust.1 tej ustawy.
Instytucj sprawuj
nadzór nad dzia alno ci Deutsche Bank Polska
S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Klient zobowi zany jest do niezw ocznego powiadamiania Banku o
stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie
wykonanych transakcjach p atniczych, do których zastosowanie maj
przepisy Ustawy o us ugach p atniczych. Je eli Klient nie dokona
takiego powiadomienia w terminie 5 miesi cy od dnia obci enia
Rachunku lub od dnia, w którym transakcja mia a by wykonana,
wygasaj
roszczenia
Klienta
wobec
Banku
z tytu u
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych
transakcji p atniczych.
Art. 4.
Bank i Klient do
wszelkich stara , aby ewentualne spory by y
rozstrzygane w sposób polubowny, w drodze negocjacji oraz za
pomoc procedur ugodowych.
Wszelkie spory pomi dzy Bankiem a Klientem podlegaj
rozpatrzeniu przez w ciwy s d powszechny.
Art. 5.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu lub
Tabeli Prowizji i Op at. Bank powiadomi Klienta o zmianach
Regulaminu lub Tabeli Prowizji i Op at wraz z podaniem daty wej cia

