
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
              

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO 
 

1. RODZAJ RACHUNKU: 
□ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy BiS-Konto    
□ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy e-Konto  
□ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy BiS-Konto STUDENT 
□ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy BiS-Konto YOUNG 
□ Rachunek oszczędnościowy BiS-Konto EFEKT 
□ Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych, waluta:………… 
□ inny Rachunek (jeśli znajduje się w ofercie Banku), ……………………… 
 

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

2. DANE POSIADACZA/WSPÓŁPOSIADACZY/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*: 
 

 
PESEL .......................... 
 

............................................................................................. 
nazwisko i imię 

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

imiona rodziców 
 

............................................................................................. 
data i miejsce urodzenia 

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

stałe miejsce zamieszkania 
 

............................................................................................. 
adres do korespondencji 

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

adres e-mail 
............................................................................................. 

telefon domowy,           telefon służbowy/kontaktowy 
 

............................................................................................ 
cechy dokumentu tożsamości  

(rodzaj, seria i numer, przez kogo wydany) 
 

............................................................................................. 
nazwisko rodowe matki 

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

miejsce zatrudnienia/ emerytura/ renta/ student 

 
PESEL .......................... 
 

............................................................................................. 
nazwisko i imię 

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

imiona rodziców 
 

............................................................................................. 
data i miejsce urodzenia 

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

stałe miejsce zamieszkania 
 

............................................................................................. 
adres do korespondencji 

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

adres e-mail 
............................................................................................. 

telefon domowy,           telefon służbowy/kontaktowy 
 

............................................................................................ 
cechy dokumentu tożsamości  

(rodzaj, seria i numer, przez kogo wydany) 
 

............................................................................................. 
nazwisko rodowe matki 

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

miejsce zatrudnienia/ emerytura/ renta/ student 
    

3. Sposób przekazywania bezpłatnych miesięcznych wyciągów oraz informacji dotyczących zmian we wzorcach umownych,  
w tym zmian w Regulaminie i Taryfie, aktualizacji „Dokumentu dotyczącego opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym” oraz „Zestawienie opłat” za usługi powiązane z rachunkiem pobranych w okresie, za który sporządza się 
zestawienie:  
 

1) Bank będzie przesyłał pocztą na adres Posiadacza rachunku:   …………………..……………….……….…………….........*1 

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

3) Bank będzie udostępniał Posiadaczowi rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej* 

4.  Do wniosku dołączam(-y) następujące dokumenty określające status prawny rezydenta/nierezydenta (dotyczy tylko rachunku 
oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych): 

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



 
 

5.  Oświadczenia Wnioskodawcy: 

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)  nie wystąpił/ wystąpił * z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 

3) 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, 

4) przed złożeniem niniejszego wniosku otrzymał od Beskidzkiego Banku Spółdzielczego Dokument dotyczący opłat 
pobieranych z tytułu usług związanych z otwieranym rachunkiem płatniczym. 

 

  

......................................dnia......................r.                                                                           ......................................................................... 
                          czytelny(-e) podpis(-y) Wnioskodawcy (-ów) 

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

 
 
Adnotacje BBS: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na otwarcie rachunku  

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

*  niepotrzebne skreślić 
1   nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych e-Konto 


