Załącznik nr 1b do Instrukcji wydawania i obsługi kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

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

- VISA Business Debet

- MasterCard Business Debet
Numer karty:

Karta wydana do rachunku – (NRB):

8 0 2

5 0 0

0 7

DANE POSIADACZA RACHUNKU:
Pełna nazwa posiadacza rachunku:
NIP / REGON:
Imię i nazwisko Posiadacza rachunku do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami):

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY:
Imię i nazwisko Użytkownika karty do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami):

Numer ewidencyjny PESEL:
Typ dokumentu tożsamości:

Numer dokumentu tożsamości:

Nazwisko:
Nazwisko panieńskie matki:

Imię/Imiona:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:
dzień

miesiąc

rok

Adres zameldowania:
nazwa ulicy, numer domu, nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

kraj (podać, jeżeli inny niż Polska)

Adres do korespondencji:*
wypełnić, jeśli jest różny od adresu zameldowania

nazwa ulicy, numer domu, nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

numer telefonu stacjonarnego:
LIMITY TRANSAKCJI w złotówkach:
dzienny limit transakcji gotówkowych:
dzienny limit transakcji bezgotówkowych:

kraj (podać, jeżeli inny niż Polska)

numer telefonu komórkowego:

+48

Do płatności internetowych może być wymagana aktywacja
usługi 3D Secure na portalu www.kartosfera.pl i podanie
numeru komórkowego do dodatkowej weryfikacji płatności.

w tym dzienny limit transakcji internetowych:
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia zawarte w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w złotych i walutach wymienialnych dla
klientów instytucjonalnych” oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania. Wyrażam zgodę na:
a.
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej oraz na udostępnienie moich danych bankom
i instytucjom upoważnionym do ochrony bezpieczeństwa obrotu kartowego,
b.
angielską transkrypcję mojego imienia i nazwiska na karcie,
c.
to, aby miesięczne zestawienie transakcji, korespondencja z Bankiem oraz informacje o zmianach w „Regulaminie kart debetowych business Banku Spółdzielczego
w Białej Podlaskiej” były mi przekazywane z pozostałą dokumentacją rachunku, do którego została wydana karta,

………………………………..

………………………………………..

miejscowość i data

podpis Użytkownika karty

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przeze mnie wniosku o wydanie karty dla innej osoby fizycznej oznacza udzielenie wskazanej osobie pełnomocnictwa
szczególnego, zgodnie z zakresem uprawnień określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w złotych i walutach wymienialnych dla
klientów instytucjonalnych” do dokonywania rozliczeń transakcji przy użyciu karty płatniczej w ciężar rachunku bankowego.

………………………………..

………………………………………..

miejscowość i data

podpis Posiadacza rachunku

Wypełnia jednostka Banku
Data przyjęcia wniosku:

-

-

…………………………………………..
stempel dzienny i podpis pracownika przyjmującego
wniosek

Decyzja banku (wypełnić w przypadku odmowy wydania karty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

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

………………………………………………………………
podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika

miejscowość i data:

Załącznik nr 2 do Instrukcji wydawania i obsługi kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

Potwierdzenie odbioru karty płatniczej lub numeru PIN*
Potwierdzam odbiór:
• karty nowej* / duplikatu*:
numer karty:
data ważności

/

wydanej dla:
Imię i nazwisko:

•

numeru PIN za pośrednictwem poczty* / w jednostce Banku* w:
- nienaruszonej kopercie
- naruszonej kopercie, w związku z tym proszę o ponowne wygenerowanie numeru PIN

………………………………..
miejscowość i data odbioru karty/numeru PIN
podpis Posiadacza rachunku lub osoby wskazanej w deklaracji lub
Użytkownika karty

………………………………………..
Stempel dzienny i podpis pracownika Banku potwierdzającego
tożsamość osoby odbierającej kartę/nr PIN

