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2) w trzeclID, Czwdltym i piqtym roku / 9.00/ . 

od wartosci nomlnaine] bonu za czas od poczqtk-u okresu 
do dnia wyplaty. 

3. W razie przedstawienia do wykupu te rminowego 
wkladu z dyskontem przed uplywem 5 lat posiadacz do
wcidu otrzymuje kwot~ wplaconq puy zakupie dowodu 
orazobliczon~ w stosunku rocznym odsetki: 

J) w pierwszym i drugim roku 6.()fI/o 
2) w trzeclm. czwarlym i piqtym .roku 9.00/ 0 

od daty zakupu dowodu do dnia wyplaty. 

4. W razie utraty uprawnienia do nabycia samochodu 
osobowego wSkutekpl zel w yw systematycznym oszcz~

dZdniu, wnOszqcyprze<l plat~ otrzymuje zwrot wniesionych 
wplat i odsetki oblicwne w wysokosci 3.00/0 w stosunku 
rocznym. 

~ 3. I'.arodowy Bank Polski - powszechne kdSY 
oszcz~dnosci i banki sp61dzielcze placlq od srodk6w pie
nito;znycb na rachunkacn . biezqcych os6b fizycznych nie 

prowadzqcych dzial.alnosci gospodarczej odselki w wyso
kosei 3% w stosunku roczn ym. 

§ 4. \. Wk1ady termin owe. wklady systematycznego 
oszcz~dzanla. terminowe wklddy z dyskontem oraz depo
zytowe bon y oszcz~dnosciowe. wniesione do dnia· I st yez
nia 1982 r .. · podlegaJq oprocentowaniuw ·wysokoscioK re
slonej w zarzqdzeniu takze za ok res przed dniem we jseia 
w iyciE~ zarzqdzenia. jezeJi koniec zadeklarowanego okre
su oszcz~dzania przypada po dniu jego wejscia w iycie. 

2. Lokacy jne wkl.ad y oSlcz~dnosciowe. wniesione do 
dnia 1 styCznia 1982 r.. podlegajq oprocentowaniu w w y~ 
&okosci okresionej w zarz.qdzeniu, jeieli posiadacz przed
stawi do realizacji bon lokacyjny z kompletem 6 kupon6w 
odsetkowycb po upJywie 5 lat oct daty nabycia bonu Jub 
przedstawi tupon odsetkowy. kt6rego termin platnosci od
setek uplywa po dniu wejsci-a w zycie zarzC¢zenia. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 
1983 r. 
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ZARlJ\DZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKJEGO 

z dnla 10 grudnia 1982 r. 

w sprawle og61nycb zasad otwierania prowadzenia racbunk6w bankowych. 

Na podstawie alt. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
198:2 l. - Prawo bankowe (Dz. U . Nr 7. poz. 56) zarutdza 
si~. , co. nast~puje: 

§ 1. I. Plzepisy zarzqdzenia stosuje ;" si~ do rachun
k6w bankowych prowadzo.nych przez banki w walucie 
k rajowej i w waJutach obcych dla: 

, ) Jednostek gospoda rki uspoleczIiionej. 
2) ]ednostek gospodarki nie uspolecznionej. 
3) os6b hzycznych 

- zwanych dalej "posiadaczami rachunk6w". 
2. Przepisy zarzqdzenia dotyczqce jednostek gospo

darki uspolecznionej . stosuje si~ r6wniez . do organizil:cji 
spolecznych. polityczn ych i zawodowych. 

3. Przeplsy zarzqdzenia stosuje si~ takze do rachun
k6w bankowych cudzoziemc6w dewizowych, b~dqcych 
osobami prawnymi i fizycznymi, jezeU inne przepisy nie 
stanowiq inaczej. 

4. Zasady otwierania j prowadzenia rachunk6"w wk1a
d6w oszcz~dnosciowy,ch w zlotycb 1 w walutach obcych 
okreslajq iruie przepisy. 

§ 2. 1. Banki prowadz4 rachumki podstawo.we, do
clatkowe i pomocnicze. 

2.. Rachunek podstawowy sluzy d :o gromadzenia hod
k6w pieOl~znychposiadacza rachunku oraz do p;fzeprowa
d Ldnid rozliczen pleniE:znych. 

3. RacllUnek dodatkowysluiy do wyodr€tbnienia SIod
k6w pleni~inych przeznaczonych zgodnie z przepisami 
PfdWd na okresione cele. jak r6wniez do przeprowadzania 
w tyro zakresie rozliczen pieni~znych. Rachunek dodatko
wy prowadzi oddzial ban~u . w kt6rym otwarty jest ra
chunek p.odstawowy . . 

4. Racbunek pcimocniczy sluzy do plzeprowadzania 
przez posiadacza rachunkupotl'stawowego rozliczenpie
ni~znych w innym oddziaJe lub w innym banku. 

5. Bank nioie odm6wic otwa,rcia rachunku dodat \( o
wego " ipomocniczego; jeieli zacbodzq okol i~zn o~ci Llza
sadniajqce odmow~ otwarcia takiego rachl1nkU. 

§ 3. Posiadacz rachunku moze otworzyc w bdnku kra
jowym rachunek dla dokonywania w kraju i z zagranic<l 
rozliczeil. w obrocie dewizowym.. Rodzaje. i warunki pro
wadzenia tych rachunk6w okresiajq odrE:bne przepis y. 

§; 4. 1. Wniosek 0 9twarcie· rachunku bankowego 
sklada si~ na pismie. Wniosek 0 otwarcie rachunku po
mocniczego potwierdza ,oddzial banku prowadzqcy racnu
nek podstawowy posiadacza rachunku. 

2. Wniosek 0 otwarcie rachunku podstawowego ski a
da si~ w oddziale banku. na kt6regci terenie dzialania red
nostka ubiegajqca si~ 0 otwarcie rachunku rna siedzib~, 

a osoba fizyczna - miejsce zamieszkania. chyba ie inne 
przepisy 5tanOwi'l .hlaczeJ. 

3. Wniosek jednostki gospodarki uspolecznionej oraz 
jednostki gospodarki Die uspolecznionej 0 otwarcie ra
chunku podstawow~go ' podpisujil osoby uprawnione do 
skladania 05wiadczeil. w zakresie praw i obowiqzkow ma
Jl\tkowych. 

4. Wniosek osoby fizycznej 0 otwarcie racbunku 'ban
kowego podpisuje osoba wyst~pujqca 0 otwarcie rachun
ku Jub jej pelnomocnik. 

f5. 1. We w-niosku 0 otwarcitl rachl,lnku b,ankowego 
okreSla si~ oso.by upra wn.i·one do. dyspooowania rachun- . 
kiem; nazwiska tych os6b. Olaz wzo.ry i.ch podpi's6w za
mieszcza si~ we wniosku . . 

2. JeieJipos'ia~acz rachunku podstawowego, ubiega
jl\cy si~ 0 otwarcie rachunku dodatkowego, nie zloiy w 
banku odr~bnych wzor6w podpis6w. wZMy podpisow do 
r,acbunkupodstawowego przyjrnuje si~ j~ko obowiqzujqce 
r6wniei: przy dyspozycjach z rachunku dodatkowego. 

§ 6. I. Jednostkag ospodarki uspolecznionej wyst~

pujqca 0 otwarcie rachl.nk II I od~!~ woweqo ZalqCl.d doku
menty stw ierdzajqce nabycie przei niq osobowo5ci pruw- . 
ntlj; wSkaz.ujqce os<)by upr awnione do skl.adania O ~Widd

czeo w zakr~s le je i p: il : I nbnw iazk0 w mJjo tkflwvch 
Ord l. zawiad alilklj.'! Ce .0 na:J<ln iu F'.j IllllllClli s tatY:)c.yczn cgo. 
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2. Jednostka gospodarki nie uspolecznionej wystt:pu-
14ca 0 otwarcie rachunku zalqcza dokument stwie rdzajqey 
llprawnienie do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej . . 

3. Osoba fizyczna wyst~pujqca 0 otwarcie- rachllnkl,l 
okazuje dokument toisamosci. _ 

4. Jednostki gospodarkl nie uspolecznionej i osoby 
ftzyczne obowiqzane Sq do zalqczenia r6wnietinnych do
kument6w • nii wymienione w ust. 1 I 3 lub spelnienia 
okreslonych warunk6w, jeieli wymaga]/4 tego inne prze
piay. 

5. Do wniosku 0 otwarcie rachunku bankowego dla 
dokonywani.a w kraju -I z zagranicl\ rozliczeil w obrode 
dewizowym, op r6ez dokumentow wymienionych w ust. 
1-4, zalqcza sit: zezwolenie dewizowe. jeieli uprawnieni. 
do tych rozliczen nie wynika z innych przepisow. 

zawiadomienia banku 0 wygasnit:ciu udzielonych im ' pel
nomoenictw. 

§ 9. 1. Posiadacz rachunku moze swobodnie dyspo
nowac srodkami pieni~:inymi znajdujqcymi si~ na jego 
rachunku, jei:61li umowa & bankiem nie stanowi inaczej. 

2. Zasady rozHczeil. pieni~znyeh, przeprowadzanych 
za posrednictwem rachunkubankowego, ,okreslajqlnne 
przepisy. 

§ 10. 1. Bank przesyla posiadaczom rachunk6w,b~
dqcym jec\nostkami gOlpodarkl uspolecznionej, zawiado
mienia 0 stdni. feh rachunk6w Da koniec roku kalenda
rzowego, niezalei:nie od wyciqg6w J: rachunk6w banko
wych, przewidzianych wart. 728 I 1 Kodeksu eywilnego. 

§ 7. Bank otwiera rachunekbankowy jednostce lub 
osobie wyrnienionej w § 1 ust. L jei:eli zloiony przez nil\ \ 
wni~sek 0 otwarcie rachunku spelnia warunki okreslone 

2. PosiadacJ: rachunku, 0 kt6rym mowa w ust. 1, po
twierdza bankowl zgodnost saId rachunk6w lub zglasza 
rtiezgodnosc 'W termini. 14 dnl od dnia otrzymania ta
wiadomienia. 

§ 11. Zamkni~cie rachunku bankow.ego nast~puje z 
chwilll rozwiqzania umowy rachunku bankowego lub jej 
wygasni~cia, jetali inn. przepisy Die stanowill inaczej. w zarzCjdzenJu. 

§ 8. 1. Posiadacz rachunku. bt:dqcy jednostk4 gospo-. 
da rk i Llspoleczn10nej. obowiqzany jest zawiadomiC bank 
o zmi(]nach w rejestrze wlaSciwym dla dane] jednostki 
przez dor<;czenie bankowi aktualnego wyciqgu z rejestru 
lub postanowienia sqdu zarzqdzajqcego wpis do rejestru 
oraz zawiadomic _ bank .0 wygasni~ciu' pelnomocnictw, 
udzielonych do dysponowania rachunkiem bankowym. 

2. Utrata lIp raw nien do dysponowania raehunkiem 
bankowym- przez osoby wymienione we wniosku 0 jego 
otwarcie jest skuteczna wobec banku z chwlh, zawiado
mienia na pismie 0 odwolaniu tyeh oll6b ze $tanowisk, 
& ktorymi uprawnienia te byiy zwillzane, lub & chwU, 

§ 12. Bank zamykajl\c rachunek: bankowy zawiadamla ~ 
posiadacza rachunku 0 wysokoscl lalda oraz w7f'jwa go 
do potwierdzenia ' tego lalda w t.rmtnie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomien~a oraz podania spoeobu zadyspo- _ 
nowanla saldem. 

I 13. Szczeg610w. zasady otwierania I prowadzenia 
rachunk6w bankowych ustalajq prezesi po:;zczegolnyeh 
bank6w. 

f 14. ZarZl\dzenia wchodzi w tycie z dniem 1 styez
Dla 1983 ro 
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ZARZ;\DZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

• dnla 17 grudnla 1982 r. 

rmlenlajC!ce zarzC!dzenle w sprawte odsetek bankowych od kredytow uddelaDycb jedoostkom gospodarkl ole 
uspolecmlooej I olobom IIzycmy~. 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnla 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, PO?;. 56) zarzqdza sit" 
co nast<;puje: 

§ I. W za/qczniku do zarzqdzen1a Prezesa .Narodo
wego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawl. 
odsetek bankowych od kredyt6w udzielanych jednostkom 
gospodarki nie uspolecznionej i osobom fizycznym (Moni
tor Polski Nr 14, poz. \06 I Nr 21, poz. 245) wprowa
dZd si~ nast~plljqCe zmiany: 

1) pod lp. 15 w rubryee 2 skresla si~ wyrazy: "cztonk6w 
bank6w, spoldzielczyeh i". 

2) dodaje si~ Ip. 21 w brzmieniul \ 

L~ I Kredyt I Ods~tki 
2 

11 Kredyt dla czlonk6w ' bankow sp6t- 6--15°/ • ••• ) 
dzieiczych na cel.platnicze 

3) na koncuzai'leznika, pod tabell\, dodaj. Bitl wyrazy: 
" ••• ) W zaletnosci od k.woty kredytu i sytuacji plat
niczej kredytobiorcy." 

f 1. Zarzqc\zenie wchodzi wtycie z dniem 1 stycznia 
1983 r. · 
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