
 
 
 

 
 

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
              

WNIOSEK O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
 
 

1. DANE POSIADACZA: 
 

PESEL  

Nazwisko i Imię  

Nazwisko rodowe  

Imiona rodziców  

Data i miejsce urodzenia  

Stałe miejsce zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Cechy dokumentu tożsamości (rodzaj, 
seria i numer, przez kogo wydany) 

 

Nazwisko rodowe matki  

 
2. DOSTĘP DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

 

TAK 
NIE 

    
 

3. KORZYSTANIE Z KARTY PŁATNICZEJ (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
 

TAK (konieczne wypełnienie odrębnego wniosku o wydanie karty płatniczej) 
NIE 

 

 

4. Sposób przekazywania bezpłatnych miesięcznych wyciągów oraz informacji dotyczących zmian we wzorcach 
umownych, w tym zmian w regulaminach i Taryfie, aktualizacji „Dokumentu dotyczącego opłat z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym dla Podstawowego rachunku płatniczego” oraz „Zestawienie opłat” za usługi 
powiązane z rachunkiem pobranych w okresie, za który sporządza się zestawienie (proszę zaznaczyć właściwą opcję):  

 

Bank będzie przesyłał pocztą na adres Posiadacza rachunku:   …………………..……………….……….…………….........  

Bank będzie przesyłał pocztą elektroniczną na adres e-mail Posiadacza rachunku: ................................................................ 

Bank będzie udostępniał Posiadaczowi rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej  

5. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwą opcję): 

Nie posiadam rachunku płatniczego w walucie polskiej prowadzonego u dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 
i 9 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 w/w ustawy. 

Posiadam rachunek płatniczy w walucie polskiej prowadzony u dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 
ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej umożliwiający 
wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 w/w ustawy. 

6. Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) został poinformowany o możliwości wydania przez niego do jego 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) otrzymał Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wypełnił zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, które znajdują się w formularzu "Klauzule informacyjne i klauzule zgód", 



 
 

3) przed złożeniem niniejszego wniosku otrzymał od Beskidzkiego Banku Spółdzielczego Dokument dotyczący opłat 
pobieranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym dla Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

 

 

......................................dnia......................r.                                                                           ......................................................................... 
                                         czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

Stwierdzam własnoręczność podpisu(-ów)     .................................................. 
      (data i podpis pracownika BBS) 

Adnotacje BBS: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na otwarcie rachunku  
 
Powód – w przypadku odmowy: 

……………………………………………….. 
/data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

*  niepotrzebne skreślić 


