
 

WNIOSEK O: 

OTWARCIE ROR  /  LIMIT W ROR /  WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ / ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG 

INTERNETOWYCH (CUI) /  URUCHOMIENIE USŁUGI BS SMS /  URUCHOMIENIE USŁUGI „WYCIĄG NA MAILA” /  URUCHOMIENIE 

USŁUGI DYSPOZYCJI TELEFONICZNEJ NA HASŁO 

 
1) proszę wypełnić w przypadku ubiegania się o produkt określony w lit. B. pkt 7). 

B. Zwracam/y się z prośbą o 2):  
1. □ otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego/oszczędnościowo – rozliczeniowego

2)
:  

       ROR  w PLN:     □ PROFIT  □ PROFIT PLUS □ SENIOR □ ŻAK  □ A’VISTA □ AMBITNY START    
       ROR w walucie:     □ EUR  □ USD  □ GBP 
       Zobowiązuję/my się do wnoszenia na rachunek 

2)
:   

□ całości uzyskiwanych od miesiąca:      _________________________    przy czym wpływ ten nastąpić powinien po dacie
1)

_______________                                
wynagrodzeń (świadczeń) miesięcznych w wysokości  (kwota, waluta): ________________________________________ 
□ kwoty zadeklarowanej w wysokości (kwota, waluta): _____________________________________________________                

 
A 

Dane osobowe Wnioskodawcy/ów 

Wnioskodawca [1]:  Wnioskodawca [2]: 

1 Nazwisko:   

2 Imiona:   

3 Nazwisko rodowe:   

4 Nazwisko rodowe matki:   

5 Data urodzenia:   

6 Miejsce urodzenia:   

7 PESEL:                       

8 Stan cywilny:   

9 Dokument tożsamości 1: Rodzaj: 
 
Seria:                      nr:     
 
Wydany dnia                             przez: 

Rodzaj: 
 
Seria:                      nr:     
 
Wydany dnia                             przez: 

 
Dokument tożsamości 2: Rodzaj: 

 
Seria:                      nr:     
 
Wydany dnia                             przez: 

Rodzaj: 
 
Seria:                      nr:     
 
Wydany dnia                             przez: 
 

10 Adres zameldowania: 
(ulica, nr domu, nr lokalu, 
kod pocztowy, miejscowość) 

 
 
 

 

        □ stałe                            □ czasowe       □ stałe                            □ czasowe 

11 Adres zamieszkania/do 
korespondencji: 
(należy podać jeśli jest inny 
niż adres zameldowania) 

  

       □ zamieszkania               □ do korespondencji    □ zamieszkania               □ do korespondencji 

12 Telefon:   

13 e-mail:   

14 Wykształcenie:   

15 Miejsce zatrudnienia  
(adres i nr telefonu): 
 

  

16 Zawód 
wykonywany/stanowisko1) 

   

17 Okres pracy w obecnym 
zakładzie pracy1) 

   

18 Rezydent 
       □ tak                               □ nie 

    □ tak                               □ nie 

19 Posiadam status rezydenta 
podatkowego USA 
Numer Identyfikujący 
Podatnika (TIN) będącego 
rezydentem podatkowym 
USA 

 
 

       □ tak                               □ nie 

   Nr TIN …………………………………………………………………… 

  
 

      □ tak                               □ nie 

   Nr TIN …………………………………………………………………… 

 

 

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

pieczątka placówki Banku, data przyjęcia wniosku 



2. □ wydanie kart/y do rachunku i zastosowanie następujących dziennych limitów transakcyjnych, dla
2)

:    imię i nazwisko Posiadacza 
rachunku/użytkownika karty __________________________________________________________________________ 
rodzaj karty:  □ Visa Classic Debetowa □ Visa  PAyWave □  Mastercard  □ Visa _____________________________ 

       kwota limitu (inna niż standardowa): A) gotówka: _______________________zł  B) bezgotówka ___________________ zł.    
       C ) limit  transakcji internetowych:                              ________________zł  

nr telefonu komórkowego do potwierdzenia operacji internetowych   - ________________________________________                                                    
imię i nazwisko Posiadacza rachunku/użytkownika karty  ___________                                       ________________________ 
rodzaj karty:  □ Visa Classic Debetowa □ Visa  PAyWave □   Mastercard  □ Visa ______________________________    

       kwota limitu (inna niż standardowa):  A) gotówka: _______________________zł  B) bezgotówka ___________________ zł   
C ) limit  transakcji internetowych:                              ________________zł    
nr telefonu komórkowego do potwierdzenia operacji internetowych   - ________________________________________ 

3. □ udostępnienie usługi za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych  poprzez
2)

: 
 □wydanie pierwszego tokena  / kolejnego tokena  z  powodu utraty ważności poprzedniego tokena*( ID:             ___    ) 
 □wydanie dostępu do CUI poprzez aktywację kodem SMS  ( ID:                          )  
 Zlecenia dokonywane za pośrednictwem CUI,  realizowane będą do wysokości

2)
 :  

maksymalna suma zleceń na dzień __________________________________________________zł.        
maksymalna kwota 1 zlecenia                                    - maksymalnie do wysokości salda / limitu dostępnego na rachunku. Usługa zostanie 

udostępniona do rachunku numer   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  Potwierdzenie numeru telefonu 

dla usługi poprzez aktywację kodem SMS – tel. Numer ________________________________ 

4. □ udostępnienie usługi BS SMS w zakresie automatycznego powiadamiania o saldzie rachunku
2)

: 
□ po każdej zmianie salda     □ codziennie      ( godz .……..…)    □ raz w tygodniu  ( godz …..……)   
Zobowiązuję się i oświadczam,  że niezwłocznie powiadomię Bank o zmianie numeru telefonu komórkowego, jego zagubienia lub kradzieży.  
W przypadku nie powiadomienia Banku o zagubieniu lub kradzieży telefonu komórkowego, lub użyczeniu telefonu komórkowego osobie trzeciej,  
Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji z tym związanej . 
Potwierdzenie numeru telefonu dla usługi BS SMS – numer tel. ______________________________________________________ 

5. □ udostępnienie informacji o stanie rachunku oraz blokowanie/odblokowanie dostępu do CUI na hasło 
____________________________________________________________ 

6. □ uaktywnienie / zmianę* usługi WYCIĄGI NA MAILA do rachunku numer
2)

:___________________________________________ 
□adres e-mail dla usługi( inny niż podany w danych osobowych)/nowy*: ____________________________________________ 

       □dodanie nowych rachunków: 1) ____________________________________ 2)   ____________________________________ 
       □zmianę hasła dostępu: TAK / NIE* 

Zobowiązuję się do :  
1) utrzymania w poufności przydzielonego mi przez Bank 8-znakowego PIN-u do wyciągu/ów, 
2) natychmiastowego zawiadomienia Banku o nieautoryzowanym dostępie do PIN-u lub jego kradzieży, 
i przyjmuję do wiadomości, że: 
1) tylko na podstawie poprawnie podanego kodu PIN wyciągi będą dostępne poprzez pocztę mailową, 
2) Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przeze mnie informacji z powodu użyczenia dostępu do konta pocztowego, kodu PIN oraz 

telefonu do potwierdzania operacji internetowych. 

7. □ udzielenie kredytu (limitu) w ROR [kredyt w ROR udzielany jest wyłącznie w PLN i jest dostępny dla Wnioskodawców  uzyskujących stałe miesięczne dochody              

w PLN; maksymalna kwota limitu wynosi 2 000 zł. nie więcej jednak niż ½ wysokości  stałych wpływów z tytułu wynagrodzenia bądź innych stałych świadczeń, 
których wysokość podana została w ust.1] przy czym limit udostępniony będzie po pierwszym wpływie z tytułu wpływów będących podstawą ustalenia kwoty limitu 

oraz pod  warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę/ców zdolności kredytowej. 

 
 

 
 

Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji majątkowej Wnioskodawcy/ów 

Wnioskodawca [1]:  Wnioskodawca [2]: 

1 Stosunki 
majątkowe 
małżonków 

□wspólność ustawowa   □rozdzielczość majątkowa    □nd □wspólność ustawowa   □rozdzielczość majątkowa    □nd 

2 Składniki 
majątkowe: 

Samochód/ody: 
Marka ………………………………………………………..rocznik …………………… 
Marka ………………………………………………………..rocznik ..…………………. 
Nieruchomości: 
Jakie: …………………………………..………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
          (rodzaj, lokalizacja, nr KW) 

Samochód/ody: 
Marka ………………………………………………………..rocznik …………………… 
Marka ………………………………………………………..rocznik …………………… 
Nieruchomości: 
Jakie: …………………………………..………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
          (rodzaj, lokalizacja, nr KW) 

3 Liczba osób w 
rodzinie wraz z 
wnioskodawcą 

   

4 Miesięczny 
stały 
(udokumento-
wany) dochód 
netto [zł.] 

  

5 Miesięczne 
stałe 
zobowiązania 
finansowe: 
 

Miesięczne wydatki na utrzymanie                                                            
(czynsz, energia, woda, gaz): ..…………………….……..……………….…… zł. 
Miesięczne raty z tytułu kredytów/pożyczek itp. ……..……………… zł. 
Miesięczne inne stałe zobowiązania finansowe  
(PKZP, alimenty, poręczenia itp.) …………..…..……………................. zł. 
W stosunku do mnie  
□nie toczy się postępowanie egzekucyjne    
□toczy się postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela: 
…………………………………………………………………………………………….. 

Miesięczne wydatki na utrzymanie                                                            
(czynsz, energia, woda, gaz) : …………...………………………………….…… zł. 
Miesięczne raty z tytułu kredytów/pożyczek itp. ……....…..………… zł. 
Miesięczne inne stałe zobowiązania finansowe  
(PKZP, alimenty, poręczenia itp.)   ………………………......................... zł. 
W stosunku do mnie  
□nie toczy się postępowanie egzekucyjne    
□toczy się postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela: 
……………………………………………………………………………………………………..     



C. Oświadczenia 
I. dotyczy wniosku o produkty bankowe określone w lit. B pkt. 1) do pkt. 7): 

1. Jaka jest Pani/Pana pozycja zawodowa? 
1) pracownik-sektor prywatny, urzędnik państwowy, właściciel podmiotu, rolnik, rencista/emeryt, student, bezrobotny*, inne ________________ 
2) pracownik-sektor prywatny, urzędnik państwowy, właściciel podmiotu, rolnik, rencista/emeryt, student, bezrobotny*, inne ________________ 

2. Jeśli jest Pani/Pan właścicielem podmiotu, to w jakiej branży działa? 1)____________________________, 2)_____________________________ 

3. Deklarowane źródła wpływów na rachunek? 
1) wynagrodzenie,  emerytura/renta,  emerytura/renta zagraniczna wypłacana począwszy od_____________ przez: _______________________ 

wpływy z inwestycji, przelewy z rachunków własnych w innych bankach, wpływy z działalności rolniczej, alimenty, zasiłki, oszczędności*,  inne 
_____________________________________________________ 

2) wynagrodzenie,  emerytura/renta,  emerytura/renta zagraniczna wypłacana począwszy od_____________ przez: ______________________  
wpływy z inwestycji, przelewy z rachunków własnych w innych bankach, wpływy z działalności rolniczej, alimenty, zasiłki, oszczędności*, inne 
_____________________________________________________ 

4. Z jakich produktów zamierza Pani/Pan korzystać w naszym Banku? 
1) rachunek,   depozyt,   kredyt,   karta płatnicza,   karta kredytowa,   przelewy krajowe,   przelewy zagraniczne,   bankowość internetowa, 

fundusze inwestycyjne*, inne ______________________________________________________ 
2) rachunek,   depozyt,   kredyt,   karta płatnicza,   karta kredytowa,   przelewy krajowe,   przelewy zagraniczne,   bankowość internetowa, 

fundusze inwestycyjne* , inne ______________________________________________________ 

5. Niniejszym wyrażam zgodę na włączenie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail, do zbioru danych przetwarzanych w Banku w związku  
z uruchomieniem usług wskazanych w niniejszym wniosku na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

6. Ja, niżej  podpisana(y) wyrażam zgodę  na  przekazywanie  mi przez Bank  informacji  handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności   poczty elektronicznej i wiadomości  SMS/ MMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną  (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.) tel. kom. ………………………….adres e-mail………………………………… Niniejszą zgodę  składam 
dobrowolnie  i oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych 
osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu. Podstawa prawa: art.23 ust.1 pkt 1 Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).                                                                                                                              
□ TAK   □ NIE  

7. W związku z amerykańską ustawą FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank  moich danych 
osobowych obejmujących: miejsce urodzenia, numer telefonu,  adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, 
posiadanie/nieposiadanie przeze mnie obywatelstwa USA,- posiadanie/ nieposiadanie przeze mnie statusu rezydenta podatkowego USA, Numer 
Identyfikujący Podatnika (TIN), udostępnionych przeze mnie Bankowi na podstawie mojego oświadczenia, w  celu określenia przez Bank, czy 
jestem rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych.  
□ TAK   □ NIE 

8. Ja, niżej podpisana(y)oświadczam, że wszystkie dane oraz informacje  podane przez mnie w niniejszym wniosku, w szczególności  dotyczące  
miejsca zameldowania i miejsca zamieszkania a także informacje dotyczące sytuacji majątkowej stanowiące podstawę podjęcia przez Bank 
decyzji o udostępnieniu wnioskowanej usługi są zgodne ze stanem faktycznym oraz  przyjmuję do wiadomości, że przedkładanie fałszywych  
lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz składanie nierzetelnych oświadczeń, grozi karą pozbawienia wolności do lat pięciu (art. 297 
Kodeksu Karnego z dnia 06.06.1997 r.; Dz. U. Nr 88/97, poz. 553 z póź. zm.).  
□ TAK   □ NIE 

 
II. dotyczy jedynie wniosku o produkt określony w lit. B pkt 7): 

1. Ja niżej podpisana(y) przyjmuję do wiadomości, że przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz składanie 
nierzetelnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających znaczenie dla uzyskania kredytu, grozi karą pozbawienia wolności do lat pięciu.              
Tej samej karze podlega ten, kto nie powiadamia, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ  
na wstrzymanie lub ograniczanie wysokości udzielonego kredytu (art. 297 Kodeksu Karnego z dnia 06.06.1997 r.; Dz. U. Nr 88/97, poz. 553 z póź. 
zm.).  
□ TAK   □ NIE         

2. Na podstawie art. 21, 22, 23 i art. 64 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
(Dz. U. Nr 81, poz.530) upoważniam  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.  
z siedzibą  w  Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                       
□ TAK   □ NIE 

3. Niniejszym wyrażam zgodę na włączenie moich danych osobowych  do zbioru danych  przetwarzanych w Banku, w związku z ubieganiem się  
o kredyt a następnie w związku   z ewentualną realizacją umowy kredytowej, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.). 
 □ TAK   □ NIE 

4. Wnioskodawca upoważnia Bank do: wykorzystywania swoich danych w związku z działalnością marketingową, przetwarzania danych przez Bank 
w zakresie  świadczonych usług również po  wygaśnięciu umowy kredytowej. Wyrażam/y zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku   
kredytowym poprzez zasięganie  informacji  w instytucjach, urzędach i w zakładzie  pracy, w  którym jestem zatrudniony/a   
□ TAK   □ NIE 

5. Wnioskodawca wyraża zgodę na telefoniczne udostępnianie danych dotyczących stanu kredytu przez pracowników Banku Spółdzielczego  
w Jastrzębiu Zdroju w tym również informacji w zakresie podjętej decyzji kredytowej dotyczącej niniejszego wniosku kredytowego, wszystkim 
osobom, które zwrócą się do Banku podając hasło:………………………………………….  Wnioskodawca oświadcza również, że ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną za skutki wynikające z powyższego.   
□ TAK   □ NIE 

6. Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą  
w Warszawie - Biuro  Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17,  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., przekazanych przez Bank Spółdzielczy  
w Jastrzębiu Zdroju, a dotyczących  mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych ze złożeniem przeze 
mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank  czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo 



Bankowe oraz innych ustaw.  
□ TAK   □ NIE 

7. Wnioskodawca upoważnia Bank do: wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura  Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
przy    ul. Armii Ludowej 21 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji  o zobowiązaniach powstałych 
przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.Nr 
81, poz.530). 
□ TAK   □ NIE 

8. Ja, niżej podpisana(y) upoważniam Bank do: wystąpienia do InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A.  z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Canaletta 4 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed 
dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, 
poz.530), w tym zobowiązaniach stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związek 
Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z/s w Warszawie  i Związek Banków Polskich z/s w Warszawie do 
udostępniania InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego 
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim zadłużeniu.  
□ TAK   □ NIE 

W przypadku nieubiegania się przez Wnioskodawcę/ów o limit w ROR proszę zakreślić   □ NIE DOTYCZY    

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku dotyczących Wnioskodawcy/ów   
 
Miejscowość i data: 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Podpis 
Wnioskodawcy/ów    

1) 
…………………………………………………………………………………………… 

2) 
……………………………………………………………………………..…….. 

 
 

DECYZJA BANKU  (WYPEŁNIA BANK) 

A.  

1. □ Udziela się zgody  □ nie udziela się zgody   na otwarcie rachunku.  

2. □ Udziela się zgody □ nie udziela się zgody na wydanie karty płatniczej VISA/MASTERCARD                              (należy podać rodzaj karty) 

3. □ Udziela się zgody □ nie udziela się zgody na udostępnienie usługi CUI token/sms*  ( ID KLIENTA_____________________)                                          

4. □ Udziela się zgody □ nie udziela się zgody na udostępniono usługi  BS SMS   

5. Informacja na hasło o stanie rachunku  □ TAK □ NIE 

6. Uaktywniono usługę Wyciąg na e-maila  □ TAK □ NIE 

        Rachunek otwarto, usługę uaktywniono  pod  numerem:                   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I        
 

……………………………………………………….                        ………………………….………………………………………… 
(podpis i pieczęć pracownika Banku)       (pieczątka i podpis/y za Bank) 

B. Decyzja kredytowa: 

 
             Udzielam kredytu na warunkach zaproponowanych przez pracownika Banku opiniującego wniosek kredytowy. 
 
             Udzielam kredytu na podstawie propozycji pracownika Banku opiniującego wniosek kredytowy z następującymi    
   
             zmianami: …………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
             Odmawiam udzielenia kredytu z przyczyn podanych przez pracownika opiniującego wniosek kredytowy. 
 
             Odmawiam udzielenia kredytu z powodu: ……………………………………………………………………………… 

Data, pieczątka i podpis osoby podejmującej decyzję kredytową: 
………………………………………………………………………. 

 
2) właściwe zakreślić 
* niepotrzebne skreślić 

Nr w rejestrze wniosków  

o limit w ROR: 

……………… 


