
Placówka Banku………………………………………….. Data złożenia wniosku kredytowego……………………………………………..

Nr wniosku kredytowego…………………………….

Wniosek o wydanie karty dodatkowej do:

Numer PESEL Obywatelstwo

-

- Poczta

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

Maksymalna dzienna kwota transakcji gotówkowych:

Maksymalna dzienna kwota transakcji bezgotówkowych:

Maksymalna dzienna kwota transakcji internetowych:

Nazwisko rodowe Imiona rodziców

Nr dokumentu:

Wydany przez:

F. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY

B. DANE PERSONALNE UŻYTKOWNIKA KARTY 

Nazwa dokumentu tożsamości:

D. USTALONA KWOTA LIMITÓW

Nazwisko Nazwisko rodowe matki

Nr domu

Wniosek o wydanie karty dodatkowej

Status dewizowy

Imię/imiona

Seria:

E. OŚWIADCZENIA I ZGODY UŻYTKOWNIKA KARTY

Podpis i pieczątka pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność 

powyższych danych z przedłożonymi dokumentami 
Podpis Kredytobiorcy

Podpis Użytkownika karty

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przeze mnie wniosku o wydanie karty dla wskazanej osoby fizycznej oznacza, że upoważniam wskazaną we wniosku osobę, zgodnie z zakresem 

uprawnień określonym w Regulaminie kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. do dokonywania transakcji przy użyciu karty w ciężar rachunku karty, wykonywania 

przelewów z rachunku karty oraz zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty.

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej "Bankiem:, że

przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby tj; ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

2. Oświadczam, że:

a) Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ………………………………………..

b) Oświadczam, że nie wystąpiłem/ wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

c) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych 

przeze mnie informacji.

d) Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

e) 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……………………………………………..………….

f) Oświadczam, iż ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju skanu/ksero* należących do mnie  dokumentów tożsamości wymienionych w niniejszym wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wraz z wnioskiem o wydanie karty dodatkowej  składam następujące dokumenty:                                                                                                                                                                                                          

1)....................................................................                                                                                                                                                                                                                                                             

2) ……………………………………………………………………….

Numer telefonu stacjonarnego

Adres e-mail

złotych

złotych, w tym

Nr lokalu

Poczta

Miejscowość

2. Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż adres zamieszkania)

  Ulica

Miejscowość

1. Adres zamieszkania

A. DANE KREDYTOBIORCY

Imię i nazwisko Kredytobiorcy

Pesel Kredytobiorcy

Numer rachunku karty, do którego będzie wydana karta dodatkowa

Kraj

  Ulica

C. MIEJSCE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA KARTY 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie ( maks. 26 znaków razem ze spacjami)

Nr domu

Kraj 

Kod

                                                                                                                Załącznik nr 19 do Instrukcji wydawania i obsługi kart kredytowych w Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

złotych

Numer telefonu komórkowego

Nr lokalu

Kod


