Załącznik nr 1 do „Instrukcji otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
i innych jednostek organizacyjnych”

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO
1. RODZAJ RACHUNKU:
 bieżący,
 pomocniczy specjalnego przeznaczenia ……………………….  EXTRA ZUS
Oświadczam, że został mi doręczony regulamin dotyczący wyżej określonego rachunku, zapoznałem(-am) się z jego treścią przed podpisaniem
niniejszego wniosku i zobowiązuję(-my) się do przestrzegania jego postanowień i zasad.
2. WALUTA RACHUNKU:
 PLN
 EUR

 USD

 GBP

 CHF

 CZK

 inne …………..

3. RODZAJ PAKIETU (dotyczy tylko rachunków bieżących w PLN):
 Standard
 e-Pakiet
 Pakiet Prestiż
4. DANE WNIOSKODAWCY
FIRMA: ………………………………………………………....................................................................................................
SIEDZIBA: ………………………………………………………...............................................................................................
REGON: …………………………………

NIP: ………………………………………

KRS: ……………………………………

E-MAIL: …………………………………

TELEFON: ………………………………
5. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WYCIĄGÓW:
 Bank będzie udostępniał Posiadaczowi rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej
 Bank będzie przesyłał pocztą elektroniczną na adres e-mail Posiadacza rachunku: ..........
 Bank będzie przesyłał pocztą na adres Posiadacza rachunku: …………………..….........
 Posiadacz rachunku będzie odbierał w placówce Banku w ……………...
Wyciągi z rachunków będą sporządzane:
 po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, że dla operacji dokonanych w tym samym dniu generowany będzie jeden wyciąg,
 raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji.
6. DANE DODATKOWE DLA BANKU W CELU OKREŚLENIA WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORCY:
1) ilość zatrudnionych (nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło i pracowników sezonowych): ………
2) roczne przychody: ……………………………………
3) aktywa netto: ………………………………...
Zobowiązuje(-emy) się do aktualizowania raz w roku ww. dodatkowych danych.
7. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM(-Y) NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. OŚWIADCZENIA
(dla osób prawnych)
1. Wnioskodawca oświadcza, że:
1)
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Beskidzki
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania
przedstawionych przez niego w związku z realizacją niniejszej Umowy danych osobowych w celu wykonywania Umowy,
2)
przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
2. Bank zobowiązuje się do nieudostępniania przedstawionych przez Posiadacza rachunku w związku z realizacją niniejszej Umowy danych
osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem:
1) sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) udostepnienia danych osobowych do I-BS.PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, niezbędnych do serwisu
sprzętu i oprogramowania Systemu eBO.*
(dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
1. Wnioskodawca oświadcza, że:
1)
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Beskidzki
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania jego danych
osobowych w celu wykonywania Umowy,
2)
przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania,
3)
dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów
własnych Banku,

4)

dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.; w tym celu wskazuje adres poczty
elektronicznej:……………………..…………
5)
dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na automatyczne przetwarzanie danych, mających na celu ocenę pewnych cech
osobowych, dokonywanie analizy zachowania, sytuacji ekonomicznej, preferencji i wiarygodności w celu przedkładania oferty usług
spersonalizowanych,
6)
dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych do I-BS.PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400
Tarnobrzeg, niezbędnych do serwisu sprzętu i oprogramowania Systemu eBO.*
2. Bank zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wynikających
z ust. 1 pkt 6 i z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

........................................................... dnia .......................................r.

.........................................................................
(pieczęć oraz czytelny-e podpis-y)
Stwierdzam własnoręczność podpisu(-ów):

...............................................................
(data i podpis pracownika BBS)
Adnotacje BBS:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na otwarcie rachunku
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………..
(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

