
Załącznik nr 16 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w 
Wołczynie. 
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WNIOSEK 

o wydanie międzynarodowej debetowej karty płatniczej dla osób fizycznych 
Prosimy o staranne wypełnienie wniosku używając drukowanych liter. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrzony. 

 

 

 

 

 
stempel nagłówkowy placówki banku 

 
Proszę o wydanie karty*):  

 

z funkcją zbliżeniową 

 MasterCard Debit   
 

 MasterCard Debit do ROR 

„Konto za złotówkę” 

 
 MasterCard Debit „młodzieżowa” 

 
 Visa Electron  payWave   

     
 Visa Electron payWave 

„młodzieżowa” 

 

z funkcją NFC:  

 
  karta mobilna Visa 

bez funkcji zbliżeniowej:  

 Maestro   
 

 Visa Electron   
 

 Visa Electron  

„młodzieżowa”  

 
 

  

  Proszę o udostępnienie aplikacji mobilnej Portfel SGB 

Numer telefonu, na który Bank wyśle kod SMS celem aktywacji usług w Portfelu SGB __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

I. Dane personalne Posiadacza rachunku 

 

Imię       nazwisko       

 
 
 
 

   

nr rachunku: 
|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 
|_ _|_ _|_ _|_ _| 

nr PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
II. Dane personalne Posiadacza/pełnomocnika/użytkownika karty: 

(jeśli karta wydawana jest dla pełnomocnika do rachunku lub dla Posiadacza należy wypełnić wyłącznie: imię, nazwisko, 

PESEL, oraz imię i nazwisko do umieszczenia na karcie) 

imię       nazwisko       

    
imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (maks. 21 

znaków) – nie dotyczy karty NFC i karty mobilnej 
      

    
nr PESEL: 
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|  

seria i numer dokumentu tożsamości:  
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

    
data urodzenia (dd/mm/rrrr): |_ _|_ _|  -  |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _|  miejsce 

urodzenia: 
      

    
obywatelstwo:       imię ojca:       

    
imię matki       nazwisko panieńskie matki:       

 
Adres stałego  zameldowania/  zamieszkania**) 

 

kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _| poczta:       miejscowość:       

    
ulica:       nr domu/mieszkania       

    
tel. stacjonarny:       tel. komórkowy:       

 
Adres do korespondencji (proszę wypełnić jedynie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny  

niż adres stałego  zameldowania/ zamieszkania**) 
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kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _| poczta:       miejscowość:       

    
ulica:       nr domu/mieszkania       

III. Deklaracja wnioskodawcy 

Oświadczam, że: 

1. Wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia banku w przypadku 

ich zmiany. 

2.  Otrzymałem/am/  nie otrzymałem/am *)„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych”, którego dotyczy niniejszy wniosek.  

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

imieniu i na moją rzecz przy użyciu karty, której dotyczy niniejszy wniosek, operacji określonych w umowie o kartę oraz 

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

pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia. 

4. Hasło tymczasowe do 3D-Secure (dotyczy kart Visa Electron, Visa Electron ,,młodzieżowa”, Maestro): 

…………………… (max 12 znaków - bez polskich znaków). 

5. Limity - proszę o: 

1)  ustalenie dziennych limitów: 

a) wypłat gotówki:        zł,  
b) transakcji bezgotówkowych:       zł, w tym dla transakcji:  
 MOTO- zamówień e-mail/telefonicznych:       zł  
 internetowych:       zł  

2)  włączenie limitu zbliżeniowego   wyłączenie limitu zbliżeniowego 
 

6. Proszę o:  przesyłanie/  nie przesyłanie*) miesięcznych zestawień transakcji na wskazany: 

1)  adres mailowy:………………… 

2)  powyżej adres do korespondencji. 

7. Bank informuje, że udostępnia dane personalne zawarte we wniosku o wydanie karty innym wydawcom kart płatniczych 

oraz ich organizacjom, w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym  

z używaniem kart. 

8. Obowiązek informacyjny administratora danych: 

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

informuje, że: 

1) przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych oraz wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych,  

a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o kartę; 

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 tj.: 

a) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, 

b) innym instytucjom ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach 

określonych w ustawie Prawo bankowe, 

c) Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

d) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za jego pośrednictwem do biur informacji 

gospodarczej, 

e) Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, 

f) innym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy Prawo bankowe,  

4) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w 

przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych.  

9. Oświadczenia Klienta : 

1)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na przesyłanie przez Bank informacji handlowych za pomocą 

wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie 

adres poczty elektronicznej tj     , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

2)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na przesyłanie przez Bank informacji marketingowych za pomocą 

wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie 

adres poczty elektronicznej t      , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

3)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na używanie przez Bank do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie  

z ustawą Prawo telekomunikacyjne; 

4)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na używanie przez Bank do kontaktów ze mną automatycznych 

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne; 

5)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych po 

zakończeniu umowy w celu marketingu produktów własnych o ile nie zmieni się cel przetwarzania; 
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6)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na przekazanie moich danych osobowych w celach marketingowych 

do spółki Concordia Polska TUW z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10,  

61-129 Poznań, współpracującej z Bankiem w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych, 

7)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*) na przekazanie moich danych osobowych w celach marketingowych 

do spółki SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 3,  

61-144 Poznań, współpracującej z Bankiem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów leasingowych. 

Oświadczam, iż  zostałam/em  nie zostałam/em*) poinformowana/y o możliwości odwołania  

w dowolnym czasie zgód, o których mowa w ust. 9 pkt 1-7 bez konieczności podania przyczyny. 

10. Dostarczenie karty:  do placówki banku;  wysyłka na adres do korespondencji wskazany  

we wniosku. 

 
 

 

     

 podpis użytkownika karty  miejscowość, data   

 

 

     

 podpis Posiadacza rachunku   miejscowość, data   

 

 

 

*) odpowiednie zaznaczyć 

**) Wnioskodawca, który przedstawi dowód osobisty wydany po dniu 1 marca 2015 roku składa oświadczenie o miejscu 

zamieszkania 

 


