Zał. Nr 44

Wniosek o wydanie własnej karty bankomatowej BS Niemcach
Uprzejmie prosimy o staranne wypełnienie niniejszego wniosku używając drukowanych liter.

Nr rachunku ...............................................................................................................................................

Dane Personalne Posiadacza Rachunku/Współposiadacza*
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko drukowane na karcie może zawierać łącznie ze spacją maksymalnie 21 znaków, jeśli łączna liczba znaków jest większa niż 21, w wierszu przeznaczonym na wpisanie
imienia należy wpisać pierwszą literę imienia i kropkę)

.........................................................
Podpis (jaki będzie na karcie)

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................
Obywatelstwo ............................................................................................................................................
Imię Ojca i Matki .......................................................................................................................................
Nazwisko Panieńskie Matki .......................................................................................................................
Numer ewidencyjny PESEL ......................................................................................................................
Seria i nr dowodu tożsamości ....................................................................................................................
Adres stałego zameldowania .....................................................................................................................
Kod

poczta

Miejscowość

ulica

Bank Spółdzielczy w Niemcach informuje, iż przetwarza Pani/a dane osobowe w celu wydania karty
bankomatowej oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/a zgody także w celach marketingowych, promocyjnych
i statystycznych. Dane te są przeznaczone dla BS w Niemcach jako wydawcy karty. Dane mogą być
przekazane podmiotom wymienionym w art. 105 i art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 29.08.97 r. Prawo Bankowe. BS
w Niemcach informuje również, że podane przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje
Pani/u prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Deklaracja wnioskodawcy:
Proszę o wydanie własnej karty bankomatowej oraz oświadczam, że:
1) wszystkie podane we Wniosku dane są prawdziwe i w przypadku ich zmiany zobowiązuję się do
niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku,
2) upoważniam Bank do obciążenia mojego rachunku kwotami transakcji dokonanych Kartą wraz z
należnymi opłatami i prowizjami,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych,
promocyjnych i statystycznych. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich danych
osobowych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania przez BS Niemce.

..............................................................
podpis Posiadacza rachunku i Posiadacza Karty

..............................................................
miejscowość, data

Decyzja Banku:
Podjęto decyzję pozytywną/negatywną* dotyczącą wydania karty własnej Banku Posiadaczowi
rachunku:
Nr ...............................................................................................................................................................
Uzasadnienie decyzji negatywnej:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

................................................
miejscowość, data

..................................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

