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Podhalański Bank Spółdzielczy 
w Zakopanem 
 

 

Grupa BPS 

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 2, 
tel.: 18 20 148 25, fax: 18 20 66 960 

e-mail: bank@bszakopane.pl 
 

www.bszakopane.pl 
 

Wniosek o wydanie karty dla klientów instytucjonalnych 
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

 

  - pola szare wypełnia Bank    - pola białe wypełnia Klient 
 

 Visa Business Debetowa     
 

DANE POSIADACZA RACHUNKU 
 

Pełna nazwa Posiadacza 
rachunku  

 

Numer NIP/REGON  
 

Nr rachunku                           
 

Imię i nazwisko Użytkownika karty do umieszczenia na karcie (max 26 znaków): 
                          

 

Nazwa Posiadacza rachunku do umieszczenia na karcie (max 26 znaków): 
                          

 

UWAGA!!!  
Na karcie może być umieszczonych 26 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem. Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów. 
 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA KARTY 
Imię/Imiona:  

 

Nazwisko:  Nazwisko panieńskie matki:  
 

Numer PESEL:            Obywatelstwo:  
 

Dokument tożsamości:  dowód osobisty  paszport  karta stałego pobytu 
 

Seria i numer dowodu tożsamości:            
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA KARTY 
 

Adres zamieszkania:  
             nazwa ulicy, numer domu, mieszkania 
 

  -      
         kod pocztowy      miejscowość 
 

Adres do korespondencji:  
Prosimy wypełnić, jeśli jest różny od adresu zamieszkania.   nazwa ulicy, numer domu, mieszkania 
 

  -      
         kod pocztowy      miejscowość 
 

     
Telefon stacjonarny   Telefon komórkowy    e-mail 

 

LIMITY TRANSAKCYJNE [w PLN] 
 

Dzienny limit transakcji gotówkowych:  
 

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:  
w tym dzienny limit transakcji internetowych:  

 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA KARTY 
 

1. Przyjmuję do wiadomości: 
1) iż Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81 będzie administratorem moich 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182); 

2) iż dane te przetwarzane będą przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu wykonania czynności bankowych; 
3) informację o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz o możliwości ich poprawiania. 

2. Oświadczam, że Posiadacz rachunku zapoznał mnie z zapisami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 
klientów instytucjonalnych. 

 

   
  miejscowość i data    podpis Użytkownika karty 
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OŚWIADCZENIA POSIADACZA RACHUNKU 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie 
dobrowolnie. 

2. Oświadczam, że: znam i akceptuje zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 
instytucjonalnych. 

3. Przyjmuję do wiadomości: 
1) iż dane te przetwarzane będą przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu wykonania czynności bankowych, których 

jestem stroną; 
2) iż Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem 

Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem czynności 
bankowych, może przekazać dotyczące mnie dane osobowe do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. 
Kruczkowskiego 8, który prowadzi system BANKOWY REJESTR, w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie 
prawo bankowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
miejscowość i data  Pieczęć firmowa Posiadacza rachunku i podpisy osób 

upoważnionych 
 
 

WYPEŁNIA PLACÓWKA SPRZEDAŻOWA BANKU 
 
Data przyjęcia wniosku 

          
 
 
 
 
 

stempel dzienny i podpis pracownika 
przyjmującego wniosek 

Nr karty 
 

 
Decyzja banku  
 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

 
  miejscowość i data  
 
 
 
 

podpis i stempel kasowo-memoriałowy /pieczątka 
imienna upoważnionego pracownika 

Adnotacje  
 
 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 


