mBank.pl
UMOWA Nr .........................
o świadczenie usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur („Umowa”)
W dniu _ _ / _ _ / _ _ _ _ pomiędzy mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień………………………..
wynosi…………………………………….,
Oddział ........................................................................................................................................................................................................................................................................ („oddział”),
/nazwa oraz dokładny adres/

zwanym dalej Bankiem,
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

oraz
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/nazwa Klienta/

z siedzibą w......................................................................................................................................................................................................................................................................................
/dokładny adres/

reprezentowaną/ym przez:
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

będącą/ym stroną zawartej z Bankiem w dniu …...........................................…… Zintegrowanej umowy rachunku bankowego* lub Umowy rachunku pomocniczego*,
nr …………...............…,
zwaną/ym dalej „Klientem”,
zawarta została Umowa o następującej treści:

1.

2.
3.

§1
Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta za wynagrodzeniem usług finansowych za pośrednictwem internetowego
systemu prezentacji faktur („System”), w zakresie i na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług finansowych za pośrednictwem
internetowego systemu prezentacji faktur”, zwanym dalej także „Regulaminem”.
Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur jest posiadanie przez
Klienta rachunku bieżącego lub pomocniczego.
Klient zobowiązuje się w Umowie do posiadania rachunku bieżącego lub pomocniczego w Banku przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur.
§2

Umowa jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.
2.

1.
2.

3.

§3
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z treścią „Regulaminu świadczenia usług finansowych za pośrednictwem
internetowego systemu prezentacji faktur”, stanowiącego załącznik do Umowy i będącego jej integralną częścią, zgadza się z jego postanowieniami oraz,
że przyjmuje te postanowienia do stosowania.
§4
Z tytułu Umowy Klient zobowiązuje się płacić na rzecz Banku wynagrodzenie na zasadach określonych w „Regulaminie”.
Klient upoważnia Bank do obciążania swojego rachunku bankowego nr ………………………………………………………………..….. prowadzonego przez Bank, wynagrodzeniem
należnym Bankowi z tytułu Umowy. Strony ustalają, ze wszelkie rozliczenia między Bankiem i Klientem wynikające z użytkowania Systemu przez Klienta
oraz korzystania z usług udostępnianych w ramach Systemu na podstawie odrębnych umów będą dokonywane przez rachunek, o którym mowa w ust. 2
* Klient oświadcza, że ma Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ………………………../ * Klient ma nadany przez System unikalny numer ICT ……………………………………
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1.
2.

§5
Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
Klient lub Bank mogą rozwiązać niniejszą Umowę na zasadach określonych w „Regulaminie”.

§6
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
1/ „Karta uprawnień Klienta internetowego systemu prezentacji faktur”,
2/ „Karta schematów autoryzacji”,
3/ „Karta identyfikacyjna użytkownika internetowego systemu prezentacji faktur wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych”,
4/ „Regulamin świadczenia usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur”.

1.
2.

§7
Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, aby informacja o zawarciu Umowy została udostępniona przez Bank innym klientom korzystającym z internetowego
systemu prezentacji faktur.
Dodatkowo strony postanawiają, co następuje (opis dodatkowych uzgodnień między stronami):

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.

§ 81
Klient oświadcza, iż zapoznał się ze składem Grupy mBanku - wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy mBanku dostępny jest na Portalu - oraz ze
składem Grupy Commerzbanku - wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Commerzbanku dostępny jest na stronie www.commerzbank.com - oraz
upoważnia Bank / nie udziela Bankowi2 upoważnienia do przekazywania podmiotom wchodzącym w skład Grupy mBanku oraz Commerzbank AG
z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy) i podmiotom wchodzących w skład Grupy Commerzbanku, danych i informacji dotyczących Klienta, w tym danych
osobowych Klienta oraz osób go reprezentujących, uzyskanych w trakcie negocjacji, oraz danych i informacji związanych z zawartymi z Bankiem umowami,
na podstawie których Bank wykonuje czynności bankowe na rzecz Klienta, w tym informacji uzyskanych w trakcie zawierania i realizacji tych umów.
Upoważnienie pozostaje w mocy także w przypadku zakończenia stosunku umownego z Bankiem.
Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane.
§ 93
Klient wyraża zgodę / nie wyraża zgody4 na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o których to telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych i automatycznych systemach
wywołujących jest mowa w przepisach prawa telekomunikacyjnego.
Klient wyraża zgodę / nie wyraża zgody5 na przesyłanie przez Bank, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
skierowanej do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacja handlowa, o której mowa w ust. 2, może być przesyłana do Klienta w szczególności w ramach systemów bankowości elektronicznej
udostępnionych przez Bank Klientowi lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Portalu. Informacja handlowa może zawierać w szczególności
informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Bank oraz wizerunku Banku.
Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać w każdym czasie odwołane.
§ 10
Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana postanowień Umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 oraz
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w postanowieniach „Regulaminu świadczenia usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu
prezentacji faktur”.
§ 11
W przypadku dotknięcia nieważnością poszczególnych postanowień niniejszej Umowy - pozostałe są nadal wiążące dla stron.
W przypadku gdyby Bank nie domagał się wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się uprawnień Banku
wynikających z tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12
Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby oddziału wskazanego
w komparycji niniejszej Umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1
2
3
4
5

Paragraf do usunięcia w przypadku, gdy Klient posiada rachunek w mBanku
Niepotrzebne skreślić
Paragraf do usunięcia w przypadku, gdy Klient posiada rachunek w mBanku
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić, dotyczy Klienta będącego osobą fizyczną, w tym osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych
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..........................................................................................................................................................
W imieniu
/pełna nazwa Klienta/

/stempel firmowy oraz podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta/

..........................................................................................................................................................
W imieniu Banku

/pieczątka firmowa i podpisy za Bank/

Formularz Umowy sprawdzono:6

..........................................................................................................................................................
/data, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku/

Numer ICT nadano:7

..........................................................................................................................................................
/data, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku/

6 Proszę skreślić na formularzu Umowy przeznaczonym dla Klienta.
7 Proszę skreślić na formularzu Umowy przeznaczonym dla Klienta.
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