MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY
W MYSZKOWIE Oddział w ………….

WNIOSEK O OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO
DANE WNIOSKODAWCY (Informacja o Kliencie)
Pełna nazwa Firmy/Wnioskodawcy:
(możliwa pieczątka)

Nazwa skrócona Firmy
Osoby reprezentujące wnioskodawcę:

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(nazwisko, imię, nr. dowodu tożsamości, PESEL)

Adres siedziby firmy/Wnioskodawcy:
(możliwa pieczątka)

Adres do korespondencji:
(jeśli inny niż adres siedziby Firmy/Wnioskodawcy)

Nr telefonu stacjonarnego:
Nr telefonu komórkowego:
Adres e-mail:
REGON:
NIP:
KRS:
Data rozpoczęcia działalności
gospodarczej:
Rodzaj działalności według PKD:
Rodzaj prowadzonej księgowości:
Liczba zatrudnionych:
Przewidywane miesięczne obroty:
Ile wynosił roczny obrót netto firmy w
ostatnim roku obrotowym?

pełna

uproszczona

(gdy nowa firma – to dane prognozowane)

Ile wynosiła suma aktywów bilansu firmy
w ostatnim roku obrotowym?
(gdy nowa firma – to dane prognozowane)

Forma prawna:

Status dewizowy:
Posiadane rachunki bankowe, w tym
podstawowy rachunek bankowy:

osoba fizyczna prowadzące działalność zarobkową na
własny rachunek,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej,
osoba fizyczna prowadzące działalność rolniczą,
…………………………………………………………………....
rezydent
nierezydent
Nr: …………………………………………………………
Nazwa Banku: ……………………………………………………….

RACHUNKI – KANAŁY DOSTĘPU - WYCIĄGI
Wnioskuję o otwarcie rachunku
bankowego:
Wyciągi sporządzać:
Wyciągi będą:

rachunek rozliczeniowy bieżący w złotych
rachunek rozliczeniowy pomocniczy w:
PLN
EUR
USD
rachunek VAT w złotych
rachunek …………………………………………………(wymienić nazwę)
raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji/transakcji
po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, że dla operacji/transakcji
dokonanych w tym samym dniu generowany będzie jeden wyciąg
udostępnione za pomocą Systemu eBankNet (w formie „Historii operacji”)
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Sposób komunikowania się
Banku z Posiadaczem
rachunku:
Informacje o zmianach
Regulaminu, Taryfy prowizji i
opłat, Oprocentowania będą
sporządzane i przekazywane:
WNIOSKUJĘ również o
następujący produkt / usługę
świadczoną przez Bank:

i/lub Systemu eCorpoNet
odbierane w Banku
wysyłane na krajowy adres korespondencyjny
telefonicznie
e-mailowo
za pomocą Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet
listownie - wysyłane na krajowy adres korespondencyjny
w formie elektronicznej:
na adres e-mail,
w formie papierowej:
do odbioru w Banku,
wysyłane na krajowy adres korespondencyjny.
aktywację usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet
(proszę wypełnić część I wniosku)
aktywację usługi bankowości elektronicznej - Systemu eCorpoNet
(proszę wypełnić część I wniosku)
wydanie karty debetowej (proszę wypełnić część II wniosku)
aktywację usługi SMSBankNet / Powiadamianie SMS (proszę wypełnić
części III wniosku)
inne: …………………………………………………………………… .

Karta Wzorów Podpisów (KWP)
dla kolejnego otwieranego
rachunku bankowego:

obecna – bez zmian
nowa (należy wypełnić dodatkowo nową KWP)
CZĘŚĆ I:

Wniosek o aktywację usługi bankowości elektronicznej:
Systemu eBankNet

Systemu eCorpoNet

Wnioskuję o dostęp dla następujących Użytkowników:
A. Użytkownicy uprawnieni do przeglądania i do akceptacji / autoryzacji dyspozycji na otwieranym
rachunku oraz rachunkach otwieranych w Banku w przyszłości:
A1.

A2.

A3.

A4.

Imię i nazwisko
PESEL
Sposób
akceptacji /
autoryzacji
Telefon komórkowy
(do haseł SMS)
Numer seryjny
certyfikatu (zapisany
szesnastkowo):
Ustalam własny
login / identyfikator
Użytkownika
(opłata zgodna z
Taryfą)

Hasła SMS

Hasła SMS

Hasła SMS

Hasła SMS

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

NIE
TAK, tj. (max 16 znaków)

NIE
TAK, tj. (max 16 znaków)

NIE
TAK, tj. (max 16 znaków)

NIE
TAK, tj. (max 16 znaków)

B. Użytkownicy uprawnieni do przeglądania otwieranego rachunku oraz rachunków otwieranych w Banku
w przyszłości bez prawa akceptacji/autoryzacji dyspozycji:
B1.

B2.

Imię i nazwisko
PESEL

(pieczęć firmowa i podpis Wnioskodawcy)
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B3.

B4.

CZĘŚĆ II:

Wniosek o wydanie karty debetowej – głównej – dla Klientów instytucjonalnych:
MasterCard Business PayPass (zbliżeniowa)

VISA Business

VISA Business Euro

1. Dla Posiadacza rachunku (Użytkownika karty):
Imię i nazwisko Użytkownika karty do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami):
Nazwa Posiadacza rachunku do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami):
DANE OSOBOWE Posiadacza rachunku (Użytkownika karty):
Imię/Imiona:

Nazwisko:

Nazwisko panieńskie matki:

Obywatelstwo:

Numer PESEL/data urodzenia (gdy brak Pesela):
Dokument tożsamości:

dowód osobisty

karta stałego pobytu Seria i Numer:

paszport

Nr tel. komórkowego:

Nr tel. stacjonarnego:

e-mail:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Posiadacza rachunku (Użytkownika karty):
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:
Poczta:

Kraj (podać, jeżeli inny niż Polska):

Kod pocztowy:

Adres korespondencyjny (podać, jeżeli inny niż adres w miejscu zamieszkania):
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:
Poczta:

Kraj (podać, jeżeli inny niż Polska):

Kod pocztowy:
Dzienne limity transakcji:

gotówkowych:

bezgotówkowych:

internetowych:
(w ramach limitu bezgotówkowego)

Maksymalne limity ustalone przez Bank dla danego typu karty:
VISA Business
30.000,00zł
MasterCard Business PayPass
30.000,00zł
VISA Business Euro 10.000,00 Euro

50.000,00zł
50.000,00zł
15.000,00 Euro

50.000,00zł
50.000,00zł
15.000,00 Euro

ustalam limity jako maksymalne limity ustalone przez Bank dla wybranego przeze mnie typu karty
wnioskuje o indywidualne limity

…………………..

…………………..

…………………..

(pieczątka firmowa i podpis Posiadacza rachunku (Użytkownika karty))

2. Dla Użytkownika karty – należy wypełnić dodatkowo odrębny „Wniosek o wydanie karty debetowej dla Klientów
instytucjonalnych – dodatkowej”.
CZĘŚĆ III:

Wniosek o aktywację usługi SMSBankNet (Powiadamianie SMS):
Upoważniam Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie do automatycznego przekazywania na numer
telefonu komórkowego: ……………………………, informacji w formie komunikatów SMS dotyczących dyspozycji na:
wszystkich rachunkach otwartych w Banku,
na rachunku bankowym nr NRB:
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z komunikatami dotyczącymi dyspozycji:
1) o operacjach:
uznania – wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy
obciążenia – wypłaty środków z rachunku bankowego
2) o wolnych środkach:
dostępnych na początek dnia na rachunkach bankowych po zmianie salda w dniu poprzednim
zmianie salda na rachunkach bankowych
3)
o blokadach kartowych
4)
5)

o spłacie raty kredytu
o zapadalności lokaty

(pieczątka firmowa i podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że:
1) wszystkie dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku
i że składam je świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
2) wszystkie zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie,
3) znam i akceptuję zapisy „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych” oraz zobowiązuję się do ich ścisłego
przestrzegania.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
dokumenty stwierdzające utworzenie podmiotu zgodnie z przepisami prawa
inne: ………………………………………………………………………………… .

(pieczęć firmowa i podpisy Wnioskodawcy)

(stempel memoriałowy i podpis pod imienną pieczątką pracownika Banku
przyjmującego wniosek i potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność
powyższych danych z przedłożonymi dokumentami)

(miejscowość, data)

Adnotacje Banku:

Numer rachunku bankowego (NRB), do którego ma być wydana karta / udostępniony System eBankNet /
System eCorpoNet / usługa SMS:
Inne warunki prowadzenia rachunku ………………….....………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
- właściwe zaznaczyć krzyżykiem (X)
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