
 

             

                
……………….............................................     ……………………………………….. 
           (nazwisko i imię Wnioskodawcy)                     (nazwisko i imię Wnioskodawcy)            

                   

 

……………………………………………………….      ………………………………………………….                             

(PESEL)                                     (PESEL) 

 

……………………………………………………….     …………………………………………………  

   (rodzaj, seria i numer Dokumentu Tożsamości)     (rodzaj, seria i numer Dokumentu tożsamości) 

  

 

       Krakowski Bank Spółdzielczy  
       Oddział ………………………………………………... 
       Filia*/Punkt Obsługi Klienta*w ………….................. 

 
WNIOSEK O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO WSPÓLNEGO  

I UDOSTĘPNIENIE USŁUG DODATKOWYCH DO RACHUNKU   
 
Oświadczamy, że nie posiadamy u dostawcy1, w ramach działalności wykonywanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie  

transakcji2, o których mowa w  przepisie art.59ia ust.3 Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o usługach 

płatniczych i wnioskujemy o: 

□ otwarcie podstawowego rachunku płatniczego wspólnego, 

□ otwarcie podstawowego rachunku płatniczego wspólnego i wydanie/udostępnienie do rachunku: 

   □ karty płatniczej typu debetowego, 

   □ bankowości internetowej. 
_______________________________________________________________________________________________ 

����  wydanie:  
□ Karty spersonalizowanej VISA z funkcją zbliżeniową:   □ włączoną     □ wyłączoną      

□ Karty niespersonalizowanej VISA ELECTRON z funkcją zbliżeniową:   □ włączoną     □ wyłączoną      

dla: 

����  ** imię i nazwisko do umieszczenia na Karcie ………………………………………………………………… 
Uwaga: na Karcie może być umieszczonych maksymalnie 21 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem  i nazwiskiem 

 

      numer telefonu komórkowego do zabezpieczenia 3D Secure +48 …………………………………………………. 
 

����  **imię i nazwisko do umieszczenia na Karcie ………………………………………………………………… 
Uwaga: na Karcie może być umieszczonych maksymalnie 21 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem  i nazwiskiem 

 

      numer telefonu komórkowego do zabezpieczenia 3D Secure +48 …………………………………………………. 
  
 

 

                                                           
1 dostawca -1) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, w tym Krakowski Bank Spółdzielczy, 

                    2) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy Prawo bankowe, 

     3) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 Ustawy Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18  

Ustawy Prawo bankowe, 

 4) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych       

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1910. z późn. zm.) – w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają ją do świadczenia usług płatniczych, 

 
2 Transakcje, o których mowa w przepisie art. 59ia ust.3 Ustawy:  
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na Rachunek, 

2) dokonywanie wypłat gotówki z Rachunku na terytorium któregokolwiek Kraju EOG, w bankomacie lub placówce dostawcy, w godzinach pracy tego dostawcy lub poza 

nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeśli Konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty, 

3) wykonywanie na terytorium Krajów EOG transakcji płatniczych: 

a) usług Polecenia zapłaty, w tym jednorazowych Poleceń zapłaty,  

b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 
c) przez wykonanie usług Polecenia przelewu, w tym Stałych zleceń, 

w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym 

w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej Rachunek zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego 

wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków 

zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim. 

 



 

Jednocześnie: 

1. Upoważniamy Bank do obciążania/uznawania naszego podstawowego rachunku płatniczego wspólnego 

kwotami transakcji dokonanych Kartą wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami. 

2. Wnioskujemy o przyznanie następujących limitów wypłat przy użyciu Karty:  

 

           dla……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskującego) 

 

     limit pełny   ................. PLN, limit gotówkowy ..................  PLN, limit bezgotówkowy ................. PLN w tym   

limit transakcji na odległość ………….. PLN.  

 

     W terminie 30 dni przed upływem okresu ważności Karty dotychczas używanej prosimy: 

�  wznowić Kartę automatycznie (Karta niespersonalizowana zostanie wznowiona jako Karta spersonalizowana), 

�  nie wznawiać Karty.  

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty prosimy: 

�  wydać nową Kartę automatycznie (w miejsce utraconej lub zniszczonej Karty niespersonalizowanej zostanie 

wydana Karta spersonalizowana), 

�  nie wydawać Karty. 

 

dla………………………………………………………………………………………………………………….… 
(imię i nazwisko wnioskującego) 

 

limit pełny   ................. PLN, limit gotówkowy ..................  PLN, limit bezgotówkowy ................. PLN w tym limit 

transakcji na odległość ………….. PLN.  

 

W terminie 30 dni przed upływem okresu ważności Karty dotychczas używanej prosimy: 

�  wznowić Kartę automatycznie (Karta niespersonalizowana zostanie wznowiona jako Karta spersonalizowana), 

�  nie wznawiać Karty.  

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty prosimy: 

�  wydać nową Kartę automatycznie (w miejsce utraconej lub zniszczonej Karty niespersonalizowanej zostanie 

wydana Karta spersonalizowana), 

�  nie wydawać Karty. 

_______________________________________________________________________________________________ 

����  udostępnienie usługi bankowości internetowej KBS24: 
dla…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskującego) 

w tym automatyczne dołączanie innych rachunków typu: oszczędnościowy, terminowych lokat 

oszczędnościowych, kredytowy (z uprawnieniami odczytywanie sald/przeglądanie operacji)          □ TAK     □ NIE  

 

 

dla…………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskującego) 

w tym automatyczne dołączanie innych rachunków typu: oszczędnościowy, terminowych lokat 

oszczędnościowych, kredytowy (z uprawnieniami odczytywanie sald/przeglądanie operacji)          □ TAK     □ NIE  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku 

 

 

    

………………………………………………..                                                                                 ……………………………………………………………………                     

               (miejscowość i data)                                                                                                                                         (podpisy Wnioskodawców) 

 

            Potwierdzam własnoręczność podpisu i tożsamość 

                                  Wnioskodawców 

 

 

…………………………………………………………………………. 

              (podpis i pieczątka imienna pracownika Banku) 

 
ADNOTACJE BANKU 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

              

                           ……………………………………………………. 

(data, pieczęć imienna i podpis pracownika Banku) 



 
 

Na podstawie Wniosku Bank: 
�  otworzy podstawowy rachunek płatniczy wspólny, 

�  wyda Kartę/y spersonalizowaną/e VISA ELECTRON STANDARD, 

�  wyda Kartę/y niespersonalizowaną/e VISA ELECTRON, 

z następującymi limitami wypłat: limit pełny   ................. PLN, limit gotówkowy ..................  PLN, limit     

bezgotówkowy ................. PLN w tym limit transakcji na odległość ………….. PLN,  

�  udostępni usługę bankowości internetowej KBS24, 
 

�  odmawia otwarcia podstawowego rachunku płatniczego wspólnego. 

 
                         

……………………………………………… 
(data, pieczęć imienna i podpis pracownika Banku) 

 

Potwierdzamy odbiór: 
�  Regulaminu dla posiadaczy podstawowych rachunków płatniczych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, 

�  Regulaminu funkcjonowania kart debetowych VISA w Krakowskim Banku Spółdzielczym, 

�  ogólnych warunków ubezpieczenia Kart wraz z kartami produktu, 

�  PIN mailera o numerze kodu …..…….., 

�  PIN mailera o numerze kodu …..…….., 

�  Karty niespersonalizowanej o numerze …………….,  

�  Karty niespersonalizowanej o numerze …………….,  

�  Regulaminu świadczenia usługi bankowości internetowej KBS24 w Krakowskim Banku Spółdzielczym, 

�  Listy TAN o numerze ……………………………….…, 

�  Listy TAN o numerze ……………………………….…, 

�  wyciągu z Taryfy. 
 

 

 

………………………………………………………………                      ………………………………………………….. 

(miejscowość i data)              (podpisy Wnioskodawców) 

                            

 

 

 

 

*    niepotrzebne skreślić 

**  jeżeli Wniosek dotyczy wydania Karty niespersonalizowanej, imię i nazwisko Użytkownika zostanie umieszczone na Karcie spersonalizowanej która zostanie  

wydana po wznowieniu/zastrzeżeniu Karty niespersonalizowanej, jeżeli taka opcja została wskazana we Wniosku 

����    odpowiednie zaznaczyć znakiem X 

 

   


