Umowa o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów
Biznesowych
zawarta w dniu ______________ w ____________________ pomiędzy Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, REGON nr 141387142; o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym:
1 305 539 910zł, zwaną dalej „Bankiem”, reprezentowaną przez:
____________________________________________________ – pełnomocnik
(imię i nazwisko, stanowisko)
Nazwa Klienta

Adres Klienta
Numer Klienta CIF
Reprezentowanym przez:

Dane osoby zlecającej
Imię

Nazwisko

Numer Klienta CIF
Właściciel/Współwłaściciel/Reprezentant/Pełnomocnik

PESEL

Data urodzenia

Rodzaj relacji z Klientem

*(usunąć w przypadku jednoosobowej reprezentacji) *

Dane osoby zlecającej
Imię

Nazwisko

Numer Klienta CIF
Właściciel/Współwłaściciel/Reprezentant/Pełnomocnik

PESEL

Data urodzenia

Rodzaj relacji z Klientem

*(usunąć jeśli niepotrzebne) *

Dane osoby zlecającej
Imię

Nazwisko

Numer Klienta CIF
Właściciel/Współwłaściciel/Reprezentant/Pełnomocnik

PESEL

Data urodzenia

Rodzaj relacji z Klientem

Zwanym
dalej
„Klientem”
łącznie zwanymi zaś Stronami.

1/4

Część I - Definicje i przedmiot Umowy
§1
Określenia użyte w niniejszych zasadach oznaczają:
Administrator

osoba uprawniona do reprezentacji Klienta, uprawniona do pełnego zarządzania Kontem
Klienta: dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach w Kantorze Walutowym oraz
zmiany Ustawień (edycja dostępu do Konta, edycja adresu korespondencyjnego);

Kanały Elektroniczne

usługi umożliwiające uzyskiwanie informacji o Produktach Banku i podmiotów z Bankiem
współpracujących, a także składanie dyspozycji za pomocą urządzeń elektronicznych
(komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, urządzenia PDA, smartfony);
w szczególności jest to Bankowość Internetowa, Bankowość Mobilna i Bankowość Telefoniczna

Kantor Walutowy

platforma internetowa Banku służąca zawieraniu transakcji wymiany walut

Transakcja Wymiany

każda transakcja wymiany walut dostępnych w Kantorze Walutowym pomiędzy Bankiem
i Klientem

Użytkownik

osoba, której Administrator umożliwił dostęp do korzystania w jego imieniu z usługi Kantor
Walutowy przy czym umożliwienie dostępu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa
do dysponowania środkami na Rachunkach, dokonywania Transakcji Wymiany oraz wszelkich
innych operacji w Kantorze Walutowym z wyłączeniem zarządzania kontem Klienta, tj.
dodawania i odbierania dostępu do Kantoru Walutowego oraz edycji adresu
korespondencyjnego; Użytkownikiem może zostać tylko osoba, której nadano uprawnienia do
Bankowości Internetowej w kontekście Klienta
§2

Przedmiotem Umowy jest aktywowanie usługi umożliwiającej dokonywanie Transakcji Wymiany.
Część II – Zasady otwierania i prowadzenia Rachunków
§3
1.

Na potrzeby obsługi Klienta w ramach Umowy, Bank prowadzi Rachunki w celu obsługi zleconych przez Klienta
Transakcji

Wymiany

oraz

dokonywania

rozliczeń

pieniężnych:

a.

Rachunek w PLN o numerze

b.

Rachunki w innych walutach, otwierane na zlecenie Klienta na bieżąco w celu obsługi zleconych przez
Klienta transakcji w walutach obcych poprzez wybór odpowiedniej opcji w Kantorze Walutowym. Numer
Rachunku udostępniany jest w Kantorze Walutowym

2 4 9 0 1 0 5 7 0 0 0 0 9 9 0 0

2.

Oprocentowanie Rachunków jest podane w Taryfie.

3.

Wyciągi z Rachunków przekazywane są poprzez Kantor Walutowy.

1.

Za czynności związane z prowadzeniem Rachunków oraz za korzystanie z Kanałów Elektronicznych Bank pobiera opłaty
i prowizje zgodnie z aktualną Taryfą.

2.

Bank ma prawo do zmiany Taryfy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek takiej zmiany określonych
w Taryfie.
O zmianach, o których mowa w ust. 2 Bank powiadamia Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazany
przez Klienta adres e-mail lub poprzez Kanały Elektroniczne. Zmiany powyższe wiążą Klienta, jeżeli w terminie 14 dni
począwszy od dnia przekazania przez Bank powyższej informacji, nie złożył on pisemnego wypowiedzenia Umowy.

§4

3.

Część III – Pozostałe postanowienia
§5
Klient wyraża zgodę na rejestrowanie oraz przechowywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem
w kanale Bankowość Telefoniczna.
§6
1.

Klient upoważnia osobę wskazaną zgodnie z par. 6 Regulaminu pełniącą funkcję Administratora do:
a.

pełnego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach w Kantorze Walutowym
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b.

nadawania lub odbierania uprawnień Użytkownikom do działań opisanych w ust. 1a

2.

c.
zmiany adresu korespondencyjnego Klienta
Klient upoważnia Użytkowników do działań określonych w ust. 1a, również jeżeli zmiana uprawnień przebiegła w sposób
opisany w ust. 1b.

3.

Działania określone w ust. 1b i ust. 1c są zastrzeżone dla Administratora.

1.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron na piśmie
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

2.

Wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza następuje na piśmie. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania
sposobu zadysponowania środkami z Rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji, Bank w dniu zamknięcia
Rachunku przenosi środki na rachunek nieoprocentowany. Na wniosek Posiadacza Bank dokonuje Przelewu środków na
wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy.

3.

Wypowiedzenie Umowy przez Bank z zachowaniem okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z przesłanek określonych w Regulaminie Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych
Podmiotów.

4.

Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej
z przesłanek określonych w Regulaminie Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów.

5.

Wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym przez Bank następuje
na piśmie. Bank wskazuje przyczynę i tryb wypowiedzenia.

6.

Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, a w przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym –
niezwłocznie, Klient nie wypłaci znajdujących się na jego Rachunkach środków lub nie poda sposobu zadysponowania
środkami z Rachunków, Bank po rozwiązaniu Umowy przenosi środki na rachunek nieoprocentowany. Na wniosek
Klienta Bank dokonuje przelewu środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7.

Klient zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami do końca okresu
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Klient jest zobowiązany do
niezwłocznego uregulowania płatności.

8.

W przypadku, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na żadnym z Rachunków Klienta żadnych obrotów, poza
dopisywaniem odsetek, a saldo rachunku wynosi nie więcej niż 0 zł, Umowa ulega rozwiązaniu. Bank powiadomi Klienta
o zamknięciu Rachunków, listem zwykłym przesłanym na adres korespondencyjny.

9.

Rozwiązanie Umowy ramowej o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla
Przedsiębiorców i Innych Podmiotów skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§7

10. W momencie rozwiązania Umowy, Klient traci możliwość korzystania z Kanałów Elektronicznych w zakresie
wynikającym z Umowy.
11. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez rozwiązaniem Transakcji
Wymiany.

§8
1.

Integralną częścią Umowy jest:
a.

Regulamin Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

b.

Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

c.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów
przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

d.

Regulamin BlueCash w bankowości elektronicznej

e.

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

2.

Posiadacz oświadcza, że znane są mu postanowienia zawarte w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Kantoru
Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.

Posiadacz oświadcza, że udostępniono mu wymienione w ust. 1 dokumenty, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy.

Podpis za Bank

_____________________________________

Czytelny podpis za Klienta

_____________________________________
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Potwierdzam, że powyższy/-e podpis/-y został/-y złożone w mojej obecności przez Klienta /przez osoby należycie
umocowane do działania w imieniu i na rzecz Klienta*.
Data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku

______________________________________
*niepotrzebne skreślić
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