WNIOSEK o kartę
Pro simy o staranne wypełnienie niniejszego wnio sku używając druko wanych liter.
_______________________________________
stempel nagłó wko wy placó wki Banku
Pro szę o wydanie kart y z f unkcją zbliże nio wą :
(proszę wstawić znak X w wybrane pole)

do rachunkó w w zło tych:
MasterCard Business

karta MasterCard do rachunkó w w walutach wymiennych w:
EUR

Visa Business

GBP
USD

Spo só b Do starczenia PIN:
na adres do ko respo ndencji
na SMS nr telefo nu na któ ry ma być wysłany PIN +48
Hasło do po brania PIN-u na SMS (max 6 4 znaki, bez po lskich liter )
Uwag a:*) nr te le fo nu wymag any d la kart wyd awanyc h d o rac hunkó w w walutac h wymie nialnyc h, c e le m p rz e s łania p o p rz e z SMS
ko d u
umo żliwiając e g o p o twie rd z e nie p łatno ś c i inte rne to wyc h z wyko rz ys tanie m us ług i 3D-Se c ure o raz d o aktywac ji Po rtfe la
SG B.

I. Dane po siadacza rachunku

Adre s/sie dziba po siadacza rachunku
ko d po czta
miejsco wo ść
ulica
nr do mu/mieszkania
nr rachunku
nazwa firmy nadruko wana na karcie (maksymalnie 21 znakó w):
II. Dane pe rso nalne użyt ko wnika kart y
imię nazwisko
imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znakó w)
nr PESEL seria i nr do wo du to żsamo ści
data uro dzenia (dd/mm/rrrr):
o bywatelstwo
nazwisko panieńskie matki
Adre s zam ie szkania
ko d po czta
miejsco wo ść
ulica nr do mu/mieszkania
Adre s do ko re spo nde ncji
(pro szę wypełnić jedynie w przypadku, gdy adres do ko respo ndencji jest inny niż adres zamieszkania)
ko d po czta
miejsco wo ść
ulica nr do mu/mieszkania
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III. Deklaracja posiadacza rachunku/ użytkownika karty
Oświadczam, że:
1. Wszystkie po dane we wnio sku dane są prawdziwe i zo bo wiązuję się do niezwło cznego zawiado mienia banku
w przypadku ich zmiany.
2. Zapo znałem się z treścią „Regulaminu świadczenia usług w zakresie pro wadzenia rachunkó w banko wych dla
klientó w instytucjo nalnych w Banku Spó łdzielczym w Do brzycy”, w zakresie funkcjo no wania karty, któ rej do tyczy
niniejszy wnio sek i akceptuję jego treść.
3. PEŁNOMOCNICTWO: Udzielam niniejszym pełno mo cnictwa o so bie wymienio nej we wnio sku do do ko nywania w
mo im imieniu i na mo ją rzecz o peracji przy użyciu karty, któ rej do tyczy niniejszy wnio sek, o peracji o kreślo nych w
umo wie o kartę o raz regulaminie. Jedno cześnie zrzekam się prawa do o dwo łania pełno mo cnictwa do mo mentu
zwro tu do Banku karty wydanej pełno mo cniko wi lub jej skutecznego zastrzeżenia.
4. Limity – pro szę o :
1)

ustalenie dziennych limitó w:
a) wypłat go t ó wki: zł
b) t ransakcji be zgo t ó wko wych: zł, w tym dla transakcji:
MOTO- zamó wień e-mail/telefo nicznych: zł
interneto wych: zł

2)

włączenie limitu zbliżenio wego

wyłączenie limitu zbliżenio wego

5. Pro szę o
przesyłanie
nie przesyłanie*) miesięcznych zestawień transakcji na wskazany:
1) adres mailo wy wskazany we wnio sku o o twarcie rachunku/zmianę danych;
2) po wyżej adres do ko respo ndencji.
6 . Bank info rmuje, że udo stępnia dane perso nalne zawarte we wnio sku o kartę innym wydawco m kart płatniczych
o raz ich o rganizacjo m, w celu zapo biegania fałszerstwo m i nadużycio m związanym z używaniem kart.
7. Integralną częśćniniejszego wnio sku stano wi o świadczenie do tyczące przetwarzania danych o so bo wych
zło żo ne przez użytko wnika karty niebędącego pełno mo cnikiem do rachunku.
8 . Do starczenie karty*):

do placó wki Banku
wysyłka na adres do ko respo ndencji:
wskazany we wnio sku o o twarcie rachunku
adres do ko respo ndencji użytko wnika

__________________________
po dpis użytko wnika karty

Do brzyca,
miejsco wo ść, data

____________________________
pieczątka i po dpisy o só b
reprezentujących po siadacza rachunku

____________________________
stempel funkcyjny i po dpis praco wnika placó wki Banku
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Po twierdzenie o dbio ru karty

/ rezygnacja ze wzno wienia karty

/ użytko wania karty

*)

Adno t acje Banku (do t yczy kart do st arczo nych do placó wki Banku):
Kart ę wydano
Po twierdzam o dbió r karty o numerze _ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| ,
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)
Po twierdzenie o dbio ru kart wzno wio nych
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)
Po twierdzenie o dbio ru kart wzno wio nych
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)
Po twierdzenie o dbio ru kart wzno wio nych
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)
Po twierdzenie o dbio ru kart wzno wio nych
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)
Po twierdzenie o dbio ru kart wzno wio nych
Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

Rezygnacja z karty
Po siadacz rachunku/użytko wnik karty zrezygno wał ze wzno wiania

/użytko wania karty

Do brzyca
_______________________
____________________________
miejsco wo ść, data
po dpis po siadacza rachunku/użytko wnika karty**)

*) w dniu

_______________________
stempel funkcyjni i po dpis
praco wnika placó wki Banku

*) o d p o wie d nie z az nac z yć
**) nie p o trz e b ne s kre ś lić
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