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Rachunki bankowe 
i ich rodzaje

Przez umow´ rachunku bank zobowiàzuje si´ wzgl´dem
Paƒstwa do przechowywania Êrodków pieni´˝nych 
(przez czas oznaczony lub nie) oraz przeprowadzania
rozliczeƒ na Wasze zlecenie.

Stronami rachunku jesteÊcie Paƒstwo (jako jego 
posiadacz) oraz bank – czyli osoba prawna utworzona
zgodnie z przepisami ustaw, dzia∏ajàca na podstawie 
zezwoleƒ uprawniajàcych do wykonywania czynnoÊci
bankowych obcià˝ajàcych ryzykiem Êrodki powierzone
pod jakimkolwiek tytu∏em zwrotnym.

Banki mogà prowadziç rachunki ró˝nego rodzaju, 
na przyk∏ad:

• rachunki bie˝àce,
• rachunki lokat terminowych,
• rachunki oszcz´dnoÊciowe,
• rachunki oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowe.

Cz´Êç rachunków mo˝e byç otwierana tylko przez 
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà. Dla osób
nieprowadzàcych takiej dzia∏alnoÊci dost´pne sà rachunki
oszcz´dnoÊciowe lub oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowe
(przy czym te podstawowe rachunki podlegajà dalszemu
zró˝nicowaniu tworzàc warianty wyspecjalizowane).

CO JEST PRZEDMIOTEM
UMOWY?

Przedmiotem umowy rachunku bankowego jest zobo-
wiàzanie si´ banku do przechowywania Paƒstwa Êrodków
pieni´˝nych oraz przeprowadzania na Wasze zlecenie
rozliczeƒ.
Umowa rachunku bankowego jest umowà odp∏atnà. 
Z jednej strony macie Paƒstwo zapewnione oprocen-
towanie Êrodków pieni´˝nych, z drugiej – bank mo˝e
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obracaç pieni´dzmi zgromadzonymi na Waszym rachunku, 
a tak˝e pobieraç prowizje za czynnoÊci bankowe.

Ârodkami pieni´˝nymi zgromadzonymi na rachunku
mo˝ecie Paƒstwo dysponowaç zgodnie z w∏asnà wolà.
Jednak umowa mo˝e zawieraç postanowienia ogranicza-
jàce swobod´ w tym zakresie – dotyczy to na przyk∏ad
rachunków oszcz´dnoÊciowych.

W JAKI SPOSÓB POWINNA 
BYå ZAWARTA UMOWA?

Umowa rachunku bankowego powinna byç zawarta 
na piÊmie. Powinna ona okreÊlaç w szczególnoÊci:

• strony umowy,
• rodzaj otwieranego rachunku,
• walut´, w jakiej rachunek jest prowadzony,
• czas, na jaki rachunek zosta∏ otwarty,
• wysokoÊç oprocentowania i warunki jego zmiany,
• sposób dysponowania Êrodkami zgromadzonymi 

na rachunku,
• terminy wyp∏aty lub kapitalizacji odsetek,
• terminy realizacji zleceƒ posiadacza rachunku,
• zakres odpowiedzialnoÊci banku za terminowe 

i prawid∏owe przeprowadzanie rozliczeƒ pieni´˝nych
oraz wysokoÊç odszkodowania za przekroczenie 
terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku,

• tryb i warunki dokonywania zmian umowy,
• sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiàzania

umowy,
• zasady rozwiàzania umowy w razie niedokonywania 

na rachunku ˝adnych obrotów,
• wysokoÊç prowizji i op∏at za czynnoÊci zwiàzane 

z prowadzeniem rachunku i warunki ich zmiany.

WARUNKI ZAWIERANIA
UMÓW

Banki mogà wydawaç ogólne warunki umów lub regulaminy.
Sà one wià˝àce, je˝eli zosta∏y Paƒstwu wr´czone przy zawarciu
umowy. Wszelkie zmiany w tym zakresie tak˝e wymagajà



dor´czenia. Ogólne warunki umów i regulaminy bankowe,
jako wzorce umowy, powinny byç sformu∏owane jedno-
znacznie i w sposób zrozumia∏y. Postanowienia niejedno-
znaczne t∏umaczy si´ na Paƒstwa korzyÊç.

Postanowienia umowy nieuzgodnione z Paƒstwem indy-
widualnie nie sà wià˝àce, je˝eli kszta∏tujà Paƒstwa prawa 
i obowiàzki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
ra˝àco naruszajàc Wasze interesy (niedozwolone
postanowienia umowne). Nie dotyczy to jednak
postanowieƒ okreÊlajàcych g∏ówne Êwiadczenia stron 
(w tym cen´ lub wynagrodzenie), je˝eli zosta∏y
sformu∏owane w sposób jednoznaczny.

Rozwiàzanie umowy rachunku bankowego zawartej 
na czas nieoznaczony mo˝e nastàpiç w dowolnym czasie
w drodze wypowiedzenia przez któràkolwiek ze stron.
Jednak bank mo˝e wypowiedzieç takà umow´ tylko 
z wa˝nych powodów.

JAKI RACHUNEK WYBRAå?

Rachunki oszcz´dnoÊciowe

Je˝eli Paƒstwa celem jest oszcz´dzanie, w∏aÊciwe b´dzie otwar-
cie rachunku oszcz´dnoÊciowego. Rachunki te sà oprocen-
towane wy˝ej ni˝ rachunki oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowe.
Nie dajà jednak mo˝liwoÊci dokonywania rozliczeƒ
pieni´˝nych, a ponadto wp∏acone Êrodki zostajà zablokowane
przez ca∏y czas trwania umowy. W przypadku wczeÊniejszego
rozwiàzania umowy bank nie wyp∏aci oprocentowania, albo
wyp∏aci je w innej, zdecydowanie ni˝szej wysokoÊci.
Wybierajàc rachunek oszcz´dnoÊciowy nale˝y przede
wszystkim dowiedzieç si´ jaka jest wysokoÊç oprocen-
towania. Ponadto nale˝y upewniç si´ co do dwóch spraw.

Pierwsza zwiàzana jest nie z samà umowà, lecz z ofertà
banku. Cz´Êç banków oferuje otwarcie rachunku
oszcz´dnoÊciowego tylko posiadaczom rachunków
oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowych. Zatem zak∏adajàc



lokat´ nale˝y wówczas zawrzeç tak˝e umow´ rachunku
oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowego. W wielu wypadkach
jest to tylko formalnoÊç. Niekiedy jednak otwarcie takiego
rachunku uzale˝nione jest od spe∏nienia pewnych
warunków – na przyk∏ad udokumentowania zarobków lub
zadeklarowania wp∏ywów o okreÊlonej wysokoÊci. W sytu-
acji, gdy nie dysponujecie Paƒstwo odpowiednimi
zarobkami, bank odmówi otwarcia rachunku
oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowego, a zatem nie za∏o˝y
tak˝e rachunku oszcz´dnoÊciowego. Dlatego przed
podj´ciem decyzji o zawarciu umowy warto sprawdziç
(telefonicznie bàdê na stronie internetowej), czy bank nie
stawia w tym wypadku szczególnych warunków.

Mogà zdarzyç si´ sytuacje, w których umowa nie ulega
przed∏u˝eniu – na przyk∏ad wtedy, gdy dany produkt nie
jest przez bank oferowany stale, lecz stanowi ofert´ spe-
cjalnà. Wówczas po up∏ywie okresu umownego Êrodki
pieni´˝ne mogà pozostawaç nieoprocentowane lub byç
oprocentowane na poziomie minimalnym.

Rachunki
oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowe

Je˝eli oszcz´dzanie nie stanowi Paƒstwa g∏ównego celu,
w∏aÊciwe jest zawarcie umowy o prowadzenie rachunku
oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowego. Umo˝liwia on mi´dzy
innymi dokonywanie rozliczeƒ i bie˝àcy dost´p do Êrod-
ków pieni´˝nych. Funkcja oszcz´dnoÊciowa rachunku
tego rodzaju jest znikoma z uwagi na bardzo niskie opro-
centowanie oraz ewentualne koszty zwiàzane z jego
prowadzeniem.

Rachunki oszcz´dnoÊciowo–rozliczeniowe umo˝liwiajà
dokonywanie szeregu operacji, z których b´dziecie
Paƒstwo korzystaç lub nie. Dlatego wybierajàc rachunek
nale˝y przede wszystkim okreÊliç w∏asne potrzeby oraz
oczekiwania i w zale˝noÊci od nich skalkulowaç koszty. 
W jednych wypadkach warto otworzyç rachunek, którego
prowadzenie kosztuje niewiele lub wcale, jednak 
z okreÊlonymi p∏atnoÊciami za poszczególne czynnoÊci 
(na przyk∏ad: polecenie przelewu, zap∏aty itp.).



W innych z kolei korzystny mo˝e okazaç si´ rachunek,
którego prowadzenie jest dro˝sze, jednak prowizje za
poszczególne czynnoÊci sà ma∏e lub ich nie ma. Przed
podpisaniem umowy warto zatem przeanalizowaç taryf´
op∏at i prowizji.

Je˝eli powodem otwarcia rachunku jest wy∏àcznie wymóg
stawiany przez pracodawc´, a korzystanie z niego
ograniczy si´ do jednorazowej lub kilkurazowej wyp∏aty
Êrodków w kasie, nale˝y zwróciç uwag´, czy dany bank
pobiera op∏aty za te czynnoÊci. Znaczenie w tym wypadku
mieç b´dzie koszt prowadzenia – warto, by by∏ to
rachunek tani. Ponadto nale˝y sprawdziç, czy do
rachunku obowiàzkowo wydawana jest karta p∏atnicza. Za
korzystanie z takiej karty przewidziana jest w wielu wypad-
kach op∏ata, ponadto mo˝e ona dostaç si´ w niepowo∏ane
r´ce. Dlatego, je˝eli nie zamierzacie Paƒstwo u˝ywaç karty
p∏atniczej, ponoszenie kosztów jej wydania i nara˝anie si´
na ryzyko dokonania transakcji przez osob´
nieuprawnionà jest niepotrzebne. W tym wypadku
bardziej wskazany wydaje si´ rachunek, do którego nie
nale˝y wykupywaç karty lub do którego do∏àczona jest
karta umo˝liwiajàca dokonywanie wyp∏at wy∏àcznie 
w kasie banku.

NA CO JESZCZE 
ZWRÓCIå UWAG¢?

W zale˝noÊci od Paƒstwa potrzeb i mo˝liwoÊci warto
sprawdziç, czy w ramach umowy bank zapewnia dost´p
do us∏ug serwisu telefonicznego, internetowego, czeków, 
a tak˝e dowiedzieç si´ o rodzaj wydawanych kart, zleceƒ
sta∏ych i jednorazowych itp.
Us∏ugi oferowane przez internet lub telefon sà prostà
formà korzystania z rachunku, choç wymagajàcà wi´kszej 
samodzielnoÊci. Je˝eli cenicie Paƒstwo bardziej tradycyjne
kontakty, powinniÊcie sprawdziç liczb´ i dost´pnoÊç od-
dzia∏ów banków, kultur´ obs∏ugi itp.
Bardzo istotnà sprawà jest odpowiedzialnoÊç za transakcje
przeprowadzone z u˝yciem utraconej karty lub czeków.
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Zw∏aszcza w przypadku kart stosuje si´ ró˝ne rozwiàzania
– niektóre banki przejmujà odpowiedzialnoÊç od momen-
tu zg∏oszenia utraty, inne po pewnym czasie od zg∏oszenia
lub przed nim. Sprawa ta zostanie ujednolicona po
wejÊciu w ˝ycie ustawy o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych, która przewiduje, ˝e bank b´dzie odpowiada∏
od momentu dokonania zg∏oszenia. A za transakcje
przeprowadzone przed zg∏oszeniem klient b´dzie
odpowiada∏ do równowartoÊci 150 euro ka˝dej.
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