WNIOSEK O WYDANIE KARTY
VISA BUSINESS DEBETOWA
Załącznik Nr 2 do Instrukcji
wydawania i obsługi kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

CZĘŚĆ A (Posiadacz rachunku)

Pełna nazwa Posiadacza rachunku

REGON

Telefon

Nazwa firmy do umieszczenia na karcie (max 26 znaków)

Wnioskuję o ustalenie następujących dziennych limitów transakcyjnych:
Dzienny limit transakcji gotówkowych (max 20.000 PLN)

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych (max 30.000 PLN)

Dzienny limit transakcji internetowych – zawiera się w limicie
transakcji bezgotówkowych (max 30.000 PLN)
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Nr rachunku bankowego, do którego wydawana jest karta

Pełnomocnictwo dla Użytkownika karty.
Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa osobie wymienionej w części B wniosku o wydanie karty VBD do dokonywania transakcji przy użyciu kart
płatniczych VBD, do wysokości przyznanych limitów indywidualnych, na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zgodnie z kartą wzorów podpisów.

Miejscowość i data

(Pieczęć oraz) podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku

CZĘŚĆ B (Użytkownik karty)
Imię i nazwisko Użytkownika karty

Numer ewidencyjny PESEL

Seria i numer dowodu tożsamości

Nazwisko rodowe matki

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 26 znaków). UWAGA!!! Na karcie może być umieszczonych 26 znaków licząc z
odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem. Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów.

Oświadczenia i zgody.
Wyrażam zgodę na wysłanie karty wznowionej listem poleconym na mój adres korespondencyjny oraz na pobranie za tę czynność opłaty przez
Bank, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie o możliwości odbioru w Banku karty wznowionej w formie:
telefonicznej na numer kontaktowy podany w niniejszym wniosku.

komunikatu SMS /

informacji

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia zawarte w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych” oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Bank Spółdzielczy w Jabłonce oraz na udostępnienie moich danych bankom i instytucjom upoważnionym do ochrony bezpieczeństwa obrotu
kartowego.

Miejscowość i data

Podpis Użytkownika
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WYPEŁNIA BANK

Data przyjęcia wniosku

Decyzja Banku w sprawie wydania karty:
Wyraża się zgodę na wydanie karty
Nie wyraża się zgody na wydanie karty (uzasadnienie w adnotacjach)

Nr karty wydawanej do rachunku

Adnotacje

Miejscowość i data

stempel memoriałowy i podpis pracownika Banku
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