
        

  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu   

Oddział  .......................................                     

 

WNIOSEK O OTWARCIE 

PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 

 

✓   Proszę o: 

- otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego 

- umożliwienie korzystania z systemu bankowości elektronicznej*   

- wydanie karty debetowej* 
 

 

dla ........................................................................................* 
            (imię i nazwisko)                               

 

 

Wyciągi z rachunku: 

      - będę(emy) odbierać osobiście*  

      - proszę(imy) wysyłać raz w miesiącu pod moim(naszym) adresem zamieszkania* 

       - proszę(imy) przesyłać raz w miesiącu na adres e-mail: ……………………………………………….…. * 

 - będę pobierał sam z systemu bankowości elektronicznej * 

✓ Proszę o usługę SMS     TAK *   NIE*    (dotyczy systemu bankowości elektronicznej)     

✓ Wszelką korespondencję (w tym zmiany regulaminów, taryfy opłat, tabeli oprocentowania itd.) proszę przesyłać: 

- na adres e-mail ……………………………………………….…. * 

- na adres zamieszkania* 

 



Oświadczam, że: 

1. zostałem poinformowany o możliwości wydania przeze mnie do moich indywidualnych rachunków dyspozycji 

wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości 

zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki 

oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej),  

o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie / osobom wskazanym w dyspozycji),  

jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, 

że osobą / osobami wskazaną / wskazanymi w dyspozycji (zapisobiercą / zapisobiercami) mogą być: małżonek, 

wstępni, zstępni lub rodzeństwo; 

2. nie wystąpiłem / wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 

3. otrzymałem załącznik do wniosku „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”;  

4.  nie posiadam w innym banku/SKOK rachunku płatniczego, który umożliwia: 

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; 

2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego,  

w bankomacie lub w placówce banku/SKOK; 

3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG)  transakcji płatniczych, w placówce banku/SKOK lub za pomocą środków 

elektronicznego dostępu do rachunku transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy w banku/SKOK lub 

do innego banku/SKOK: 

a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, 

b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 

c)przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń 
 
 
 
 
……………………………………       …………………………………… 
         (miejscowość, dnia)                          (podpis) 
 
* niepotrzebne skreślić 

DANE OSOBOWE  

 POSIADACZ 

imię (imiona): 
 

 

nazwisko: 
 

 

imiona rodziców: 
 

 

data i miejsce (w tym kraj) 

urodzenia: 

 

 

adres zamieszkania: 
 

 
krajowy adres do 

korespondencji  
(jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

PESEL: 
 

 
NIP (opcjonalnie):  
Rodzaj dokumentu: 

(dowód osobisty, 

paszport) 

 

seria i nr: 
 

 

wydany przez : 

w dniu: 

 

 

nr telefonu: 

stacjonarny: 

komórkowy:   

 

 

adres e-mail: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Adnotacje Banku 

 

 

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

(nazwy, numery i daty przedkładanych dokumentów uprawniających do otwarcia rachunku) 

Umowa rachunku zawarta dnia............................... w ....................................... 

 

 

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

                                                           (data i podpis pracownika) 

 Wyrażam zgodę na otwarcie rachunku     

 

 

……………................................................................ 

(data i podpis  Dyrektora, Pełnomocnika Zarządu 

            lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

              
 
 
                                    nr ewidencyjny rachunku  
   

 

 

 

LIKWIDACJA RACHUNKU 

 

Na podstawie decyzji Banku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty ……………………………………………………….. zwrócono – nie zwrócono 

 

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

 

Saldo przekazano dnia........................................... 

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

                  (data i podpis) 

 

*) niepotrzebne skreślić     

Wypowiadam umowę Podstawowego Rachunku Płatniczego   

z dniem ....................................... 

z powodu ................................................................. 

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

 

 

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

                                           data i podpis Dyrektora 

O decyzji Banku powiadomiono Posiadacza rachunku, oraz do zadysponowania saldem. 

 

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

data i podpis pracownika Banku 


