
 

*  niepotrzebne skreślić 

** w przypadku klienta rozpoczynającego działalność należy wprowadzić dane prognozowane za okres 12 miesięcy z dopiskiem „PROGNOZA” 
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          Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina 
 

 

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

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

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

              (Nazwa, adres/siedziba, NIP Posiadacza rachunku)                                            (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej BS) 

 

 

 

WNIOSEK 

O OTWARCIE RACHUNKU PŁATNICZEGO W ZŁOTYCH 

 

 

1. Prosimy o otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego: 

1) Bieżącego* 

2) Pomocniczego* 

na warunkach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków płatniczych w złotych i w 

walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-

Bestwina”, którego postanowienia zobowiązujemy się przestrzegać. 

 

2. Rachunek pomocniczy otwierany jest w celu 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. W ramach rachunku płatniczego bieżącego*, pomocniczego*, nr ………………………………………………… 

prosimy o otwarcie rachunku wyodrębnionych środków pieniężnych na następujące cele: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………… 

oraz przeprowadzania w tym zakresie zleceń płatniczych. 

 

4. Do wniosku dołączam(y) dokumenty: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Proszę o podanie następujących danych: 

1) Ile osób zatrudnionych było w Państwa firmie w ostatnim roku obrotowym? ** 

……………………………………………… 

2) Ile wynosił roczny obrót netto firmy w ostatnim roku obrotowym? ** 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Ile wynosiła suma aktywów bilansu firmy w ostatnim roku obrotowym? ** 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Jaką formę księgowości prowadzi Państwa firma? 

 

 uproszczoną 

 pełną 

 

6. Oświadczam(y), że posiadam(y) rachunek płatniczy: 

1) bieżący w  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr……………………………………………………………………………………………………………… 

 2) inne: ……………………………………..…..w ……………..……………………………………………. 

 Nr ……………………………………………………………………………………....................................... 

 …………………………………………………. w ………………………………………………………….. 

 Nr ……………………………………………………………………………………....................................... 

 

6. Oświadczam(y), że na w/w rachunek będzie/ nie będzie wpływał przekaz z zagranicy z tytułu renty/emerytury.* 

 

 

 

 

Posiadacz rachunku niniejszym wyraża zgodę na włączenie przedstawionych w nagłówku danych osobowych do zbioru danych 

prowadzonych przez Bank w związku z realizacją i obsługą rachunku bankowego  na warunkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 

1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Bank zobowiązuje się w 

zakresie danych osobowych posiadacza rachunku do ochrony tych danych oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim 

z wyjątkiem przypadków określonych w art. 104-106 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (Dz. U Nr 100 poz. 442 ze 

zm.). Bank jednocześnie zobowiązuje się do przedstawienia danych osobowych na żądanie posiadacza rachunku, do wglądu oraz 

umożliwienia ich korekty w przypadku niezgodności danych.  

 

 

 

 

 

 

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

    (miejscowość i data)               (pieczęć i podpis za wnioskodawcę) 


