
Załącznik nr 2 do Instrukcji 

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu   

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

WNIOSEK  
➢ o otwarcie ROR Junior 

   

 dla ....................................................................................... 
            (imię i nazwisko osoby małoletniej)   

➢ o korzystanie:  

 z systemu bankowości elektronicznej 
 

▪ Limity:  

kwotowy:   limit dobowy ……………………… zł  limit jednorazowy ……………………… zł 
 

▪ Usługa SMS: Proszę o usługę SMS (dotyczy systemu bankowości elektronicznej):            TAK             NIE 
 

➢ o wydanie karty:  

Visa Classic Debetowa  MasterCard Paypass*  Visa payWave 

Visa niespersonalizowana naklejki zbliżeniowej       Visa Euro 
 

▪ Limity: 
dzienny limit transakcji gotówkowych  ……………………… zł 

dzienny limit transakcji bezgotówkowych  ……………………… zł 

dzienny limit transakcji internetowych  ……………………… zł 
 

➢ Wyciągi z rachunku: 

odbiór osobisty   

             wysyłka raz w miesiącu na adres zamieszkania 

  przesyłane raz w miesiącu na adres e-mail: ……………………………………………….…. 

będę pobierał sam z 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. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: 
 
 
 
 

3. informacja o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule 
informacyjne i klauzule zgód” stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………       ……………………………………………………… 
        (miejscowość, dnia)                        (czytelny podpis(y)) 
 
 
 

DANE OSOBOWE  

 POSIADACZ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBY 
MAŁOLETNIEJ 

imię (imiona): 
 
 

 

nazwisko: 
 
 

 

imiona rodziców: 
 
 

 

data i miejsce urodzenia: 
 
 

 

adres zamieszkania: 
 
 

 

adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania) 

  

PESEL: 
 
 

 

rodzaj dokumentu: 
(dowód osobisty, paszport) 

  

seria i nr: 
 
 

 

wydany przez: 
w dniu: 

 
 

 

nr telefonu: 

▪ stacjonarny 

▪ komórkowy 

 
 

 

numer telefonu 
komórkowego do obsługi 
portalu kartowego  
i zabezpieczenia 3D Secure 

  

adres e-mail: 
 
 

 

POSIADACZ WSPÓŁPOSIADACZ*) 

               złożyłem                    nie złożyłem  
               złożyłem                        nie złożyłem 

 

 

  

         

  

 

  

 

  



Adnotacje Banku 

 
Nazwy, numery i daty przedkładanych dokumentów uprawniających do otwarcia rachunku: 

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

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

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

 

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

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

                                                                    (data, pieczątka i  podpis pracownika) 

 Wyrażam zgodę na otwarcie rachunku    
 
 
 
……………....................................................................... 
(data i czytelny podpis  Dyrektora, Pełnomocnika Zarządu 
            lub osoby upoważnionej) 

 

 

LIKWIDACJA RACHUNKU 
 
Na podstawie decyzji Banku  

 

 

Karty ………………………………………………………………………………………………….. zwrócono – nie zwrócono*) 
 
Rachunek zamknięto dnia: ...................................... 
 
Saldo przekazano dnia: ........................................... 

.............................................................................. 
                 (data, pieczątka i podpis) 

 
 
*) niepotrzebne skreślić  
* w przypadku wprowadzenia do ofert Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu 

 

Wypowiadam umowę rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego z dniem: .......................................................... 

z powodu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

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

                                                                                                                                        (data, pieczątka i podpis Dyrektora) 

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

 

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

                                                                                                           (data, pieczątka i podpis pracownika Banku) 


