
Załącznik nr 9 
do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów 

kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów 

instytucjonalnych 

 

 
 

 

Stempel nagłówkowy placówki banku Placówka banku           / 

   

 

Data wpływu (dd-mm-rrrr):       Numer w rejestrze:       

 

Wniosek o wydanie karty  

Kredytowej:  MasterCard Business  

Charge:   MasterCard Business  MasterCard Business Gold 

 

 pierwsza karta wydana do rachunku  (karta główna)       karta dodatkowa wydana do rachunku (karta dołączona) 

 

Dotyczy kart kredytowych: 

Dzień zakończenia cyklu rozliczeniowego (dzień rozliczeniowy) – wybierany przez kredytobiorcę w przypadku wydania 

pierwszej karty do rachunku (karty głównej): 

 

 1 dzień miesiąca         7 dzień miesiąca        14 dzień miesiąca        21 dzień miesiąca 

 

Wnioskowane limity (karty dodatkowe będą funkcjonowały w ramach limitu kredytu przyznanego do karty głównej): 

 

Limit kredytu   (należy wypełnić w przypadku pierwszej wydanej karty do rachunku):       zł 

Limity dzienne: 

 obowiązujące w banku: wypłata gotówki 2.000 zł, transakcje bezgotówkowe 10 000 zł lub do wysokości przyznanego limitu kredytowego, 

 określone indywidualnie: wypłata gotówki        zł,          operacje bezgotówkowe       zł 

 

  w tym: limit transakcji MOTO -   

zamówień e-mail/telefonicznych 
       zł                limit transakcji internetowych       zł 

 

Nazwa firmy 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr rachunku karty (numer rachunku, do którego zostanie wydawana karta) 

 
 |__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| (wypełnia placówka banku) 

 

 

1. Dane personalne użytkownika karty: 

imię:        nazwisko:        

    imię i nazwisko nadrukowane na karcie1       

    
PESEL:        rodzaj, seria i nr dowodu 

D- dowód osobisty, P- 

Paszport osobistego:  

|_ _|    

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
    data urodzenia:       miejsce urodzenia:       

    obywatelstwo       

      nazwisko panieńskie matki       

     

2. Dane teleadresowe użytkownika karty  

adres zamieszkania:           kod pocztowy/poczta       

  
adres do korespondencji:        kod pocztowy/poczta       

  nr telefonu kontaktowego:        e-mail:       

 

                                                           
1
 Maksymalnie 21 znaków. 



3. Oświadczenia:  

Kredytobiorcy: 

1) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 r. nr 88, poz. 553,  

z późn. zm.), że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego 

zawiadomienia Banku w przypadku ich zmiany. 

2) Zapoznałem się z treścią Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych, której 

dotyczy niniejszy wniosek i akceptuję jego treść. 

3) PEŁNOMOCNICTWO: Udzielam niniejszym pełnomocnictwa osobie wymienionej we wniosku do dokonywania w 

imieniu i na rzecz Kredytobiorcy operacji przy użyciu karty, określonych w umowie o kartę oraz Regulaminie 

funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w zakresie karty, której dotyczy niniejszy 

wniosek. Jednocześnie zrzekam się prawa do odwołania pełnomocnictwa do momentu zwrotu do Banku karty wydanej 

pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia. 

4) Przystąpienie do ubezpieczenia dla użytkowników kart charge MasterCard Business Gold:  

1) oświadczam, że przed złożeniem wniosku przekazano mi informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego 

oferowanego za pośrednictwem Banku, obejmujące: 

a) zakres ubezpieczenia, 

b) wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, 

c) sposób ustalania oraz zasady wypłaty świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego, 

d) wyłączenia i ograniczenia dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania i karencji, 

e) wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem, 

f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji 

2) przystępuję do nieodpłatnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego:  

1) Szczegółowe warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie kart dla klienta, 

2) Szczegółowe warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, 

3) Szczegółowe warunki ubezpieczenia – CONCORDIA Travel Assistance 

3) otrzymałem Szczegółowe warunki ubezpieczeń, o których mowa w pkt 2, oferowanych do karty oraz Karty produktów 

i akceptuję ich brzmienie. 

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie przez Bank firmie Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę 

bankową w celu umożliwienia wykonywania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłem oraz umożliwienia wykonania 

przez Concordia Polska TUW obowiązków ubezpieczyciela w związku z dochodzeniem przeze mnie roszczenia z tytułu tej 

umowy ubezpieczenia. 

 

Użytkownika karty:  

1. Bank Spółdzielczy w Wołczynie z siedzibą w Wołczynie przy ul. Opolskiej 5, 46-250 Wołczyn, jako administrator 

danych informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych oraz wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. 
2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy oraz 

ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

3. Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane pomiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym do 

Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 
5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, 

zebrane informacje, bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek 

Banków Polskich. 

6. Niniejszym oświadczam, iż zobowiązania firmy z tytułu zobowiązań finansowych, w tym zaciągniętych kredytów, 

pożyczek, wynoszą: 

 

1) zobowiązania firmy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, itp. wynoszą: 

Nazwa banku / 

instytucji 

finansowej 

Rodzaj 

produktu 

Kwota 

przyznanego 

kredytu/limitu w 

tys. PLN 

Kwota 

pozostająca 

do spłaty  

w tys. PLN 

Termin 

spłaty 

całkowitej 

(miesiąc, rok) 

Suma rat  

na najbliższe  

12 m-cy  

w tys. PLN 

Rodzaj zabezpieczenia 

    

 

   

    

 

   



    

 

   

Razem 

 

      

2) przychody, amortyzacja i zysk firmy z tytułu prowadzonej działalności wynoszą: 

Analizowane okresy: 

należy podać dane 

finansowe za ostatnie 2 

okresy obrachunkowe oraz 

niepełny okres 

sprawozdawczy 

Poprzedni rok obrachunkowy Ostatni rok obrachunkowy Aktualny okres obrachunkowy 

   

Przychody ogółem  

( w tys. PLN) 

   

Amortyzacja 

( w tys. PLN) 

   

Zysk/Strata brutto  

(w tys. PLN) 

   

 
 

   

Miejscowość, data  Podpis Kredytobiorcy 

 

   

Miejscowość, data  Podpis Użytkownika karty  

 

a) Decyzja Banku: 

Podjęto decyzję dotyczącą wydania karty w dniu:     ……………… Pozytywną  Negatywną 

   

 Limit kredytu (należy wypełnić w przypadku wydania pierwszej karty do rachunku):        zł 

Karta dodatkowa będzie działała w ramach limitu miesięcznego/limitu kredytowego karty głównej 

 Limit wypłat gotówki: 

 przyjęto limity dzienne obowiązujące w banku - dzienny limit wypłat gotówki 2 000 zł i operacji bezgotówkowych 10 000 zł lub do wysokości 

przyznanego, a niewykorzystanego limitu kredytowego, 

 przyznano/zatwierdzono limity indywidualne: limit dzienny wypłat gotówki       zł, operacji bezgotówkowych       zł 

   w tym: limit transakcji MOTO - 

zamówień e-mail/telefonicznych 
       zł                limit transakcji internetowych       zł 

 

Uzasadnienie decyzji negatywnej: 

         

       

 

 

 

 

                                                                                                       

Miejscowość i data  Pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych                                                                                                 

 

b) Adnotacje Banku 



Nadano numer karty: |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

                                                                                                       

Miejscowość i data  Pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych                                                                                                 

 

 

c) Kartę wydano (w przypadku odbioru karty w placówce banku): 

Potwierdzam odbiór karty o numerze:  |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| oraz  

 

 Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych  

 

 poinformowano mnie o przyznanych limitach dziennych wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych, w tym limicie dla 

transakcji MOTO - zamówień e-mail/telefonicznych i limicie dla transakcji internetowych. 

 

 

                                                                                                       

Miejscowość i data  Podpis Użytkownika karty  

   

                                                                                                       

Miejscowość i data  Pieczęć i podpis pracownika Banku 

 

 

d) Adnotacje banku: 

Zwrot karty:  

Kartę zwrócono w dniu:       

          

                                                                                           

                                                                                                  

Miejscowość i data  Pieczęć i podpis pracownika Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do wniosku o wydanie karty 

 

 

  Wpłynęło dnia |___     ___| wniosek nr |___     ___| 

 

Wykaz kont do obsługi karty kredytowej*  

 

*należy wypełnić w przypadku wydania pierwszej karty kredytowej (karty głównej) obsługiwanej w module kredytowym FDP 

S.A. 

 

 

Po podjęciu pozytywnej decyzji dotyczącej wydania karty głównej, pracownik banku zakłada konta w systemie księgowym, 

umożliwiające księgowanie operacji dokonanych kartą kredytową. 

 

Dane personalne posiadacza karty głównej: 

 

imię:        nazwisko:        

 

PESEL:        

 

 

Wykaz kont do obsługi karty kredytowej:         

 

 

a) konto kredytowe: 

 |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_   

      

b) konto wpłat:          

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

  

c) konto opłat za wydanie, wznowienie i duplikat karty:         

 |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_   

 

d) konto opłat za wysłanie duplikatu wyciągu i monitów:        

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

   

e) konto opłat za przekroczenie limitu oraz nieterminową spłatę zadłużenia:                                    

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

                     

f) konto odsetek naliczonych:       

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

 

g) konto odsetek zapłaconych: 

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_   

 

h) konto odsetek niezapadłych roku bieżącego: 

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

 

i) konto odsetek zapadłych i karnych roku bieżącego: 

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

 

j) konto raty zapadłej: 

|  _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_  

 

 

 

 

                                                        

 

Miejscowość i data 

      

      

Pieczęć i podpis pracownika banku 

 


