
Załącznik nr 18 do Instrukcji obsługi  
rachunków bankowych dla osób fizycznych 

Oddział w …………………….. 

Informacja o Kliencie / zmiana danych 
 

 wprowadzenie danych   zmiana danych od dnia ………………………… 
 

I. Dane personalne (w przypadku zmiany danych, proszę wypełnić tylko te dane, którego ulegają zmianie) 

 

Nr modulo 

…………………………………………………. 

Nazwisko i imię 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Imiona rodziców 

……………………………………… 

………………………………………
. 

Data urodzenia 

……………………………… 

PESEL 

…………………………………………………. 

Nazwisko rodowe 

……………………………………………….... 

…………………………………………….…… 

Nazwisko rodowe matki 

…………………………………….……… 

…………………………………………… 

Rodzaj oraz seria i numer dokumentu tożsamości 

………………………………………...………………………………. 

Wydany dnia …………………przez ………..……………………… 

…………………………….………... Ważny do dnia ………………. 

Adres stałego zamieszkania 

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

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

Adres korespondencyjny (podać, jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 

…………………….…………………...………………………………… 

………………………….……………...………………………………… 

Obywatelstwo 

……………………………………………….. 

Nr telefonu 

…………………………………………… 

E-mail 

………………………………………..………………………………….. 

Wyciągi sporządzać: 

 na koniec miesiąca 

 po każdej operacji 

Wyciągi wysyłać: 

 na adres korespondencyjny 

 do odbioru w placówce Banku 

 w Systemie Internet Banking 

 
(Poniższą treść skreślić, jeśli wniosek nie dotyczy zmiany danych): 

Numer karty: 

                      data ważności   /   

 

Dotychczasowe dane umieszczone na karcie:  

Imię i nazwisko umieszczone na karcie - max 26 znaków: 

                          

 

Nowe dane do umieszczenia na karcie: 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie - max 26 znaków: 

     

 

Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów 

Nowe limity transakcyjne: 

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych w PLN, w tym: Dzienny limit transakcji internetowych w PLN  Dzienny limit transakcji gotówkowych w PLN 

   

Ustala Posiadacz rachunku                                          Ustala Posiadacz rachunku                                                        Ustala Posiadacz rachunku 

II. Oświadczenie Wnioskodawcy / Posiadacza rachunku / Użytkownika karty* 

Wnioskodawca / Posiadacz rachunku / Użytkownik karty oświadcza, że: 
1) został poinformowany o możliwości wydania przez niego do jego indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz  

o treści art. 56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest 
złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej), o 
skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że 
zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/ osobami wskazaną/ wskazanymi w 
dyspozycji (zapisobiercą/ zapisobiercami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo; 

2) nie wystąpił/ wystąpił * z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
3) Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu "Klauzule informacyjne i klauzule zgód" 

stanowiącym załącznik do niniejszej informacji o Kliencie. 
 
 
 
 
 

 

  miejscowość i data     podpis Posiadacza rachunku / Użytkownika karty 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić       (pieczęć i podpis Pracownika Banku) 


