
BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE, 22-300 Krasnystaw ul. Mostowa 25 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000104200, NIP 5640001749 
tel. (082) 576 27 65; 576 37 35; 576 17 18; fax (082) 576 31 67 e-mail: bs.krasnystaw@pro.onet.pl    www.bskrasnystaw.pl 

Wnioskodawca 
PESEL Modulo (jeżeli nadano) 

Imię Nazwisko/ Nazwa 

WNIOSEK o 
☐ Otwarcie rachunku ☐ Otwarcie rachunku wspólnego (wypełnić załącznik W) 

☐ ROR     ☐ eROR     ☐ Dobry Start     ☐ Student    ☐ Obsługa zasiłków     ☐ za 0     ☐ dla oszczędnych 
☐ KRUS     ☐ Podstawowy rachunek płatniczy     ☐ walutowy  w walucie  ……………. 

☐ Wpisanie danych ☐ Zmianę danych (wypełnić tylko zmienione a pozostałe przekreślić) 
Drugie imię Nazwisko rodowe 

Data urodzenia Miejsce urodzenia  Imię ojca 

Imię matki Nazwisko rodowe matki 

Dane do kontaktu Telefon e-mail 

Adres Zamieszkania: Ulica  Nr domu 

Nr lokalu  Miejscowość Kod pocztowy  

Adres Korespondencyjny     ☐ Tak jak zamieszkania     ☐ Wpisany poniżej: 

Ulica Nr domu 

Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy 

☐ Dostarczanie wyciągów 

☐ Bankowość elektroniczna     ☐ poczta     ☐ odbiór osobisty    ☐ e-mail …………………………………………………………. 

☐ Wydanie karty płatniczej 
☐ Visa     ☐ Visa Euro     ☐ Naklejka Visa     ☐ Visa Instant     ☐ MasterCard    ☐ MasterCard przedpłacona 
Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie:   (max 26 znaków bez tytułów/pseudonimów) 

Limity dzienne 
Gotówkowy Bezgotówkowy Internetowy (nie wyższy niż bezgotówkowy) 

☐ Visa     ☐ Visa Euro     ☐ Naklejka Visa     ☐ Visa Instant     ☐ MasterCard    ☐ MasterCard przedpłacona 
Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie:   (max 26 znaków bez tytułów/pseudonimów) 

Limity dzienne 
Gotówkowy Bezgotówkowy Internetowy (nie wyższy niż bezgotówkowy) 

☐ uruchomienie usługi informacji na hasło ☐ zmianę hasła dla usługi informacji na hasło 
 (treść hasła wpisać co najmniej 4 znaki w tym jedną cyfrę, wypełnić drukowanymi literami) 

*informacje   dotyczące   stanu   środków   i   obrotach   na   rachunku   zostaną podane tylko w przypadku zgodności powyższego hasła 
** Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z ujawnienia przez Posiadacza osobom trzecim hasła oraz 

innych danych niezbędnych dla funkcjonowania usługi 

mailto:bs.krasnystaw@pro.onet.pl


☐ Bankowość elektroniczną   
Telefon Imię i nazwisko, PESEL Limit 

miesięczny 
Limit 

dzienny 
Limit 

jednorazowy  
      

      

☐ Aplikację mobilną   
 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej  
Kraj rezydencji podatkowej I Kraj rezydencji podatkowej II Kraj rezydencji podatkowej III 

   
Numer identyfikacji podatkowej TIN Numer identyfikacji podatkowej TIN Numer identyfikacji podatkowej TIN 
   

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Oświadczenie o schematach podatkowych 
Rachunek, którego dotyczy wniosek  ☐ JEST     ☐ NIE JEST  związany ze schematem podatkowym. 
 
Oświadczenie dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że ☐ JESTEM     ☐ NIE JESTEM co najmniej 
jedną z osób, o których mowa poniżej: (w przypadku odpowiedzi pozytywnej  należy wypełnić załącznik Z) 
1) osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym: 

a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa 
Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,  

b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,  
c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,  
d) członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z 

wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu 
administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,  

e) członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,  
f) ambasadorem, chargés d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,  
g) członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz 

członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych 
państwowych osób prawnych,  

h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,  
i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu 

terenowego organów rządowej administracji specjalnej. 
2) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1 tj.:  

a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),  
b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,  
c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1, 

3) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.: 
a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o 

której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,  
b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, 

utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1; 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. Mostowej 25, 
 w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w powyższych oświadczeniach. 
 
 
 

…………………………………………   ………………………………………………… 
       (miejscowość, data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy, w przypadku osób upoważnionych wypełnić załącznik U) 

 

Zidentyfikowano na podstawie ☐ dowodu osobistego    ☐ paszportu     ☐ innego dokumentu tożsamości  

Seria i nr ………………………………… Data wydania …………………….. data ważności …………………… wydał ……………………………… 
 

 
 ……….……………………………………….. 
(Pieczątka imienna i podpis za Bank) 
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