Nr rachunku …………………………………………….
Nr kart …………………….. …………………………
WNIOSEK o: (właściwe zaznaczyć znakiem X)

□ otwarcie rachunku
□
□
□

(wskazać poniżej typ)

□ wydanie karty □ bankowość internetową

□ Konto „eROR” □ Konto „Dobry Start”
□ Konto „Student” □ KONTO za 0 zł □ Rachunek „KRUS”
□ Podstawowy rachunek płatniczy □ w walucie ………

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
ROR– Obsługa zasiłków
Konto dla oszczędnych

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imiona

Imiona

Nazwisko

Nazwisko

Nazwisko rodowe matki

Nazwisko rodowe matki

Rodzaj dok. tożsamości:

□ dowód osobisty □ paszport

□ karta stałego pobytu □ legitymacja szkolna

Rodzaj dok. tożsamości:

□ dowód osobisty □ paszport

□ karta stałego pobytu □ legitymacja szkolna

Seria i numer ……………………………………..
Seria i numer ……………………………………..
PESEL/data urodzenia
PESEL/data urodzenia
(jeżeli brak nr PESEL) …………………………….
(jeżeli brak nr PESEL) …………………………….
Adres zamieszkania
Ulica/Osiedle
Ulica/Osiedle
Nr domu
Nr lokalu
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Kod pocztowy Poczta
Numer telefonu
Numer telefonu
Adres email
Adres email
Adres korespondencyjny (proszę wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica/Osiedle
Ulica/Osiedle
Nr domu
Nr lokalu
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Kod pocztowy Poczta
Pełnomocnik/Przedstawiciel ustawowy*
Pełnomocnik/Przedstawiciel ustawowy*
Imiona

Imiona

Nazwisko

Nazwisko

Nazwisko rodowe matki

Nazwisko rodowe matki

Rodzaj dok. tożsamości:

□ karta stałego pobytu

□ dowód osobisty □ paszport

Seria i numer ………………………

PESEL/data urodzenia
(jeżeli brak nr PESEL)
Ulica/Osiedle
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Numer telefonu
Adres email

…………………………….
Nr lokalu

Rodzaj dok. tożsamości:

□ karta stałego pobytu
PESEL/data urodzenia
(jeżeli brak nr PESEL)
Ulica/Osiedle
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Numer telefonu
Adres email

□

□ dowód osobisty □ paszport

Seria i numer ………………………
…………………………….
Nr lokalu

□

Udzielam/y wyżej wskazanemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa
ogólnego
szczególnego do:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

□ listownie □odbiór osobisty □bankowość internetowa□ mail .................................................
Proszę o uruchomienie usługi □ Bankofon □Informacja na hasło
dostarczanie wyciągów:

minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna cyfra

Proszę o wydanie

□karty/□karty dodatkowej:

□naklejka zbliżeniowa Visa payWave

□Visa Classic Debetowa (Junior ) □karta Visa PayWave
1

□karta VISA Euro

□karta przedpłacona

MasterCard

□karta niespersonalizowana Visa (Instant Issue)

□karta zbliżeniowa MasterCard PayPass

□ Wnioskodawca I

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: (max 26 znaków) bez tytułów/pseudonimów

□ Wnioskodawca II

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: (max 26 znaków) bez tytułów/pseudonimów

□ Pełnomocnik/Przedstawiciel Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: (max 26 znaków) bez tytułów/pseudonimów
Deklaracja Użytkownika karty: Wyrażam zgodę na angielską transkrypcję mojego imienia i nazwiska na karcie.

Limity kart Visa:

WNIOSKODAWCA I

WNIOSKODAWCA II

Pełnomocnik

Dzienny limit transakcji gotówkowych
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
w tym, dzienny limit transakcji internetowych

□

Proszę o dostęp bankowości internetowej do rachunku otwartego na podstawie niniejszego wniosku

Lp.

Ograniczenia dot. zleceń. Limity:

e-mail / telefon SMS

□ miesięczny do …..…... □ dzienny do …………
□ jednorazowy do …………………...................
□ miesięczny do ………. □ dzienny do …………
□ jednorazowy do …………………...................

e-mail
1

Wnioskodawca I

Telefon SMS
e-mail

2

Wnioskodawca II

Telefon SMS

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie z siedzibą przy ul.
Mostowej 25 w Krasnymstawie w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. Wnioskodawca/y oświadcza/ją, że został/li
poinformowany/i o prawie wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Złożone pod niniejszym wnioskiem podpisy stanowią jednocześnie wzór podpisu jaki będzie stosowany
dla autoryzacji zleceń Posiadacza oraz innych dyspozycji składanych w Banku.
WNIOSKODAWCA I

WNIOSKODAWCA II/Przedstawiciel ustawowy/Pełnomocnik*

*-niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA BANK
Stwierdza się zgodność danych osobowych z okazanym dokumentem tożsamości.
…………………....................

Nazwa jednostki Banku ……………………………………………………… data, pieczątka i podpis pracownika Banku

DECYZJA (wpisać TAK lub NIE)

Otwarcie rachunku

Wydanie Karty

Otwarcie Bankowości
Internetowej

TAK
NIE

......................................
data

..............................................................................................

Rachunek zamknięto dnia .........................

............................................................................................

pieczątka i podpis osoby upoważnionej do podjęcia decyzji

pieczątka i podpis osoby upoważnionej do podjęcia decyzji

