Zaù¹cznik nr 2 do Umowy o korzystanie z kart Visa Electron Business z mikroprocesorem

Wniosek nr…………o kartê Visa Electron Business z mikroprocesorem
z dnia…………… do Umowy nr……………….
FORMUL ARZ NAL EÝ Y W YPE£ NIÃ CZYTEL NIE, DRUKOW ANYMI L ITERAMI

DANE POSIADACZA RACHUNKU
Peùny numer Rachunku (w formacie NRB)
REGON :
Obowi¹zuj¹cy Pakiet z Taryfy prowizji i opùat:…………………………………………………………………
Skrócona nazwa Posiadacza Rachunku do umieszczenia na Karcie
Wpis na karcie mo¿e siê skùadaã maksymalnie z 20 znaków (wliczaj¹c w to kropki, myœlniki i spacje), bez zdrobnieñ.

DANE PERSONALNE UÝYTKOWNIKA KARTY
Imiona U¿ytkownika Karty
Nazwisko U¿ytkownika Karty
Imiê i nazwisko do umieszczenia na Karcie
Wpis na karcie mo¿e siê skùadaã maksymalnie z 20 znaków (wliczaj¹c w to kropki, myœlniki i spacje), bez zdrobnieñ.

Data urodzenia

Obywatelstwo (gdy inne ni¿ polskie)

–
R

R

R

R

–
M

M

D

D

Numer ewidencyjny (PESEL)

Nazwisko panieñskie matki

Rodzaj dokumentu to¿samoœci

Seria i numer dokumentu to¿samoœci

ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica

Nr domu

Miejscowoœã

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Poczta

–
Nr telefonu komórkowego

Nr telefonu stacjonarnego

Nazwa budynku (gdy istnieje)

–
ADRES KORESPONDENCYJNY (WYPE£NIÃ W PRZYPADKU, GDY INNY NIÝ ADRES ZAMELDOWANIA)
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Miejscowoœã

Kod pocztowy

Poczta

–
Nr telefonu komórkowego

Nr telefonu stacjonarnego

Nazwa budynku (gdy istnieje)

–
WNIOSKOWANY TRYB WYDANIA KARTY
Tryb wydania Karty:
 standardowy

 ekspresowy (dodatkowo pùatny)
1

WNIOSKOWANE LIMITY
Dzienny limit wartoœci transakcji dokonanych w terminalach (zakupy i wypùaty): ................................. zù.
Dzienny limit wartoœci wypùat dokonywanych w bankomatach .............................................................. zù.
Prawdziwoœã danych zawartych w czêœci dotycz¹cej
U¿ytkownika Karty potwierdzam wùasnorêcznym podpisem.

Podpis U¿ytkownika

OÚWIADCZENIE:
Ja wy¿ej wymieniona/y oœwiadczam, ¿e otrzymaùam/em oraz akceptujê i przyjmujê do wiadomoœci i stosowania
„Regulamin funkcjonowania karty Visa Electron Business z mikroprocesorem w SGB-Banku S.A. oraz Bankach
Spóùdzielczych”.

podpis U¿ytkownika Karty

U¿ytkownik Karty przyjmuje do wiadomoœci, ¿e administratorem danych osobowych jest Bank Spóùdzielczy
………………………………………………………………………../ SGB-Bank S.A.* oraz potwierdza, ¿e zostaù
poinformowany o przysùuguj¹cych mu prawach, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póên. zmianami), w szczególnoœci do wgl¹du do swoich danych oraz ich
poprawiania.
U¿ytkownik Karty przyjmuje do wiadomoœci, ¿e dane osobowe bêd¹ wykorzystywane do przetwarzania danych
z uwzglêdnieniem postanowieñ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883 z póêniejszymi zmianami) przez Bank Spóùdzielczy ……………………………………………………………….…….,/
SGB-Bank Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a oraz First Data Polska Spóùka
Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 92 oraz TAG Systems Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ul.
Bonifraterska 17.Celem zbierania danych osobowych przez Bank Spóùdzielczy/ SGB-Bank S.A.*, First Data Polska S.A.
oraz TAG Systems Sp. z o.o. jest zawarcie i realizacja niniejszej Umowy.

podpis U¿ytkownika Karty

Wyra¿am/ Nie wyra¿am* zgodê/y* na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych,
a w szczególnoœci w celu przekazywania informacji i materiaùów dotycz¹cych oferty Banku.

podpis U¿ytkownika Karty

Wyra¿am zgodê na wydanie do Rachunku Karty dla wy¿ej wymienionej osoby, która za pomoc¹ Karty
bêdzie miaùa prawo do dysponowania œrodkami zgromadzonymi na Rachunku.

podpis Posiadacza Rachunku

Piecz¹tka imienna i podpis pracownika

Piecz¹tka adresowa Jednostki Banku

Pola szare wypeùnia Jednostka Banku

*- niewùaœciwe skreœliã

2

