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UMOWA Nr ...............................
W sprawie korzystania z internetowego systemu obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.
W dniu _ _ / _ _ / _ _ _ _ między 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000025237, z numerem 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/
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/
2. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/
zwanym dalej „Bankiem”, oraz
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/nazwa Posiadacza rachunku określona w dokumencie ewidencyjnym lub rejestrowym/
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 ................................... umowy rachunku bankowego nr ..........................................................................................................................
(rodzaj rachunku bieżący/pomocniczy1),
zwaną/ym dalej „Klientem”, zawarta została Umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie Umowy:
1/ Bank zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi systemu mBank CompanyNet, umożliwiającego dostęp do środków pieniężnych
zgromadzonych na wskazanych rachunkach bankowych Klienta za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej
wykorzystywanych przez Klienta, a także do zapewnienia Klientowi dostępu do informacji bankowej, jak również formularzy komunikacyjnych
oraz do wykonywania zleceń Klienta,
2/ Klient upoważnia Bank do obciążania swojego rachunku bankowego kwotami zrealizowanych zleceń oraz należnymi Bankowi prowizjami
i opłatami, w tym ewentualnymi prowizjami lub opłatami banku pośredniczącego w realizacji zlecenia.

1.

2.

§2
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają postanowienia: Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank
CompanyNet mBanku S.A.”, „Opisu Lokat Terminowych” i „Opisu Transakcji Walutowych” wraz z postanowieniami Regulaminu „Zasady
współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego” albo Regulaminu „Zasady współpracy dla transakcji rynku finansowego dla klientów
instytucjonalnych”, umowy rachunku bankowego, „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”,
„Opisu Lokat Terminowych”, „Opisu Transakcji Walutowych”, Regulaminu „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego”,
Regulaminu „Zasady współpracy dla transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych”, stanowiących załączniki do Umowy
i będących jej integralną częścią, zgadza się z ich postanowieniami oraz, że przyjmuje je do stosowania.

§3
Na zasadach określonych w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.” Bank realizuje złożone przez
Klienta zlecenia.
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Proszę skreślić niewłaściwą opcję.
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§4
Z tytułu Umowy Bank pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” – Rozdział
I – Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, który stanowi integralną część Umowy. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z treścią
Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.
Z tytułu obsługi przekazu pocztowego Bank pobiera, z zastrzeżeniem opłaty, o której mowa w ust. 1, opłaty pocztowe zgodnie z aktualnym
cennikiem Operatora pocztowego zamieszczonym w miejscu wskazanym w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank
CompanyNet mBanku S.A.”.
Rodzaj lub wysokość prowizji lub opłat może ulec zmianie. Zasady zmiany rodzaju lub wysokości prowizji lub opłat określa Regulamin
„Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.
§5
Umowa została zawarta na okres 5 lat.
Jeżeli Klient w okresie jednego miesiąca poprzedzającego dzień wygaśnięcia Umowy nie doręczy Bankowi pisemnego oświadczenia o niewyrażeniu
zgody na przedłużenie Umowy, Umowa ulega przedłużeniu na okres kolejnych pięciu lat. Umowa może być przedłużana wielokrotnie.
Oświadczenie Klienta o niewyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wręczone pracownikowi
oddziału za pokwitowaniem albo doręczone do oddziału listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień doręczenia
oświadczenia uważa się dzień odbioru oświadczenia przez pracownika oddziału.
§6
Klient lub Bank mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się
od dnia doręczenia wypowiedzenia jednej ze stron.
Bank może wypowiedzieć Umowę, zgodnie z ust. 1, w przypadku zaistnienia ważnych powodów określonych w Regulaminie „Internetowy
system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.
Wypowiedzenie Umowy przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej i powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Klient jest informowany
o przyczynie jej wypowiedzenia.

§7
Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy rachunku bankowego, o której mowa w oznaczeniu Klienta we wstępie do Umowy.
§8
Zmiana postanowień Umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że „Taryfa prowizji
i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” oraz postanowienia regulaminów, o których mowa w § 11, ulegają zmianie na zasadach
określonych odpowiednio w każdym z regulaminów wskazanych w § 11.
§9
W przypadku niezgodności pomiędzy regulaminami, o którym mowa w § 11, a postanowieniami Umowy, rozstrzygające są postanowienia Umowy.
§ 10
Integralną część Umowy stanowi podpisany przez Klienta i zaakceptowany przez Bank załącznik do Umowy „Karta uprawnień Klienta systemu
mBank CompanyNet” wraz z załącznikami.
§ 11
Integralną częścią Umowy stanowią następujące regulaminy, doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy:
1/ Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”,
2/ „Opis Lokat Terminowych”,
3/ „Opis Transakcji Walutowych”,
4/ Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego” i Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku
finansowego dla Klientów instytucjonalnych”,
5/ „Regulamin udostępniania i obsługi produktów Finansowania handlu w Internetowym systemie obsługi Klienta mBank CompanyNet
mBanku S.A.”2
oraz „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.
§ 12
Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Banku.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

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:3

/data, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku/
2
3

Proszę skreślić w przypadku, gdy Klient nie korzysta z modułu Finansowanie handlu.
Proszę skreślić na formularzu Umowy przeznaczonym dla Klienta.
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