
 

 

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
 

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO 
 

1. RODZAJ RACHUNKU: 

 bieżący   pomocniczy specjalnego przeznaczenia ……………………….  
 

Oświadczam, że został mi doręczony regulamin dotyczący wyżej określonego rachunku, zapoznałem(-am) się z jego treścią przed podpisaniem 
niniejszego wniosku i zobowiązuję(-my) się do przestrzegania jego  postanowień i zasad.  
 

2. WALUTA RACHUNKU: 

 PLN   EUR   USD   GBP   CHF   CZK   inne ………….. 
 

3. RODZAJ PAKIETU (dotyczy tylko rachunków bieżących w PLN): 

 Standard    e-Pakiet   Pakiet Prestiż 
 

4. DANE WNIOSKODAWCY 
 

 

FIRMA: ……………………………………………………….................................................................................................... 
 

SIEDZIBA: ………………………………………………………............................................................................................... 
 

REGON: …………………………………                                   NIP: ……………………………………… 
 

KRS:  ……………………………………                                    E-MAIL: ………………………………… 
 

TELEFON: ……………………………… 
 

    
5. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WYCIĄGÓW:   

 Bank będzie udostępniał Posiadaczowi rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej
 

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

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

 Posiadacz rachunku będzie odbierał  w placówce Banku w ……………...
 

 

Wyciągi z rachunków będą sporządzane: 

 po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, że dla operacji dokonanych w tym samym dniu generowany będzie jeden wyciąg, 

 raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji. 
 

6. DANE DODATKOWE DLA BANKU W CELU OKREŚLENIA WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORCY: 
 

1) ilość zatrudnionych (nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło i pracowników sezonowych): ……… 
2) roczne przychody:    …………………………………… 
3) aktywa netto:   ………………………………...  

 

Zobowiązuje(-emy) się do aktualizowania raz w roku ww. dodatkowych danych. 

7. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM(-Y) NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

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

8. OŚWIADCZENIA 
(dla wszystkich wnioskodawców) 

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie: 
1) wymiany pomiędzy „walutami” wirtualnymi (np. bitcoin, litecoin, ether) i środkami płatniczymi, 
2) wymiany pomiędzy „walutami” wirtualnymi, 
3) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w pkt 1 lub 2, 
4) prowadzenia rachunków „walut” wirtualnych. 

 
(dla wnioskodawców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, wykonujących wolny zawód oraz 

spółek cywilnej, jawnej i partnerskiej) 

Wnioskodawca  oświadcza, że otrzymał Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wypełnił zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, które znajdują się w formularzu "Klauzule informacyjne i klauzule zgód" stanowiącym Załącznik 
nr 1 do niniejszego Wniosku. 

 
 (dla pozostałych  wnioskodawców – w tym przypadku nie wypełnia się formularza "Klauzule informacyjne i klauzule zgód") 

1. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości że:  
1) instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 

utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe udostępniać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych 
z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków; 



 
 

2) na podstawie art. 105 ust. 4 d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Bank może - za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem 
czynności bankowych. 

3) Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 
1997 r. 

2. Dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie z Banku informacji handlowej drogą elektroniczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219) na adres 
poczty elektronicznej podany w niniejszym wniosku; 

3. Dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych w niniejszym wniosku danych 
teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, 
sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także 
po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. 

 
 

 

 

........................................................... dnia .......................................r.                                                         ......................................................................... 
                                                   (pieczęć oraz czytelny-e podpis-y) 

          
Stwierdzam własnoręczność podpisu(-ów):  

 
 

............................................................... 
                                                              (data i podpis pracownika BBS) 

Adnotacje BBS: 
     Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na otwarcie rachunku      ……………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić     (data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 


