
 
WNIOSEK O OTWARCIE 

PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
 

DANE OSOBOWE  CECHY DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  

 
……………………………………………………..….. 

Nazwisko i imię 
 

………………………………………………………………… 
Imiona rodziców 

 
……………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia 
 

……………………………………………………………………… 
Stałe miejsce zamieszkania 

 
……………………………………………………………………… 

Stałe miejsce pobytu 
 

……………………………………………………………………… 
Adres email 

 

 
Dokument tożsamości…………………………… 

 
Data wydania ………………………………………… 

 
Przez kogo wydany 
…………………………………………………………………  

 
Data ważności ……………………………………….. 

 
PESEL ………………………………………………………. 

 
 Zakład pracy będzie przelewał wynagrodzenie na rachunek zgodnie z załączoną dyspozycją 

 Oddział ZUS/KRUS w …………………. będzie przelewał na rachunek zgodnie z załączoną dyspozycją  

 Będę wpłacał/a w gotówce ……………………………………………………….. 

 Będę przelewał/a kwotę …………………………………………………………. 

 Oświadczam, że nie posiadam innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego 
przez Bank WBS lub inny bank na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
                                                                                    .…………..……………………..                                            
                                                                                                                            /data i czytelny podpis/ 

 

 
 Rachunek prowadzony w walucie PLN 

 
 REZYDENT 

 NIEREZYDENT 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm, jest Administratorem danych osobowych 

(dalej „Administrator”); 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych pod adresem e -mail: rodo@wbschelm.pl, pod numerem telefonu 82 562 15 55 lub pisemnie na adres naszej 
siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie: 
1) w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy rachunku w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i 

Posiadacza rachunku (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 

podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o 
Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z 
późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym 
profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora 
oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji 
przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 



6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów wykonania Umowy oraz rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do 
momentu trwania zobowiązania i do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy; 

5. Zgodnie z RODO, osoby wymienione w Karcie Wzorów Podpisów mają  prawo do: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo przenoszenia danych; 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
…………………………………………      ……………………………………………. 
    Miejscowość, data                                                                                   Podpis/y 
 
…………………………………………… 
Stwierdzam własnoręczność 
podpisu/ów 
 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na otwarcie rachunku         .……………………………………………………. 
                                                                                       Data i podpis osoby upoważnionej 
*niepotrzebne skreślić 

 

WZORY PODPISÓW OSOBY UPRAWNIONEJ DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM  
 
 Numer rachunku:                                                                      

 

 
 
Posiadacz: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Imię i nazwisko 
 

 

 
Wzór podpisu 

 
 

       WNIOSEK O WYDANIE KARTY DEBETOWEJ VISA DEBIT PAYWAVE 
 
Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie(maksymalnie 26 znaków razem ze spacjami) 
 

                          

 
LIMITY TRANSAKCYJNE: 
Dzienny limit                                                                                          ……………………………                    złotych 
 
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych                                           ………………………….                     złotych, w tym: 
 
Dzienny limit transakcji internetowych                                               ……………………………                    złotych 
 
 
Do rachunku wydano kartę : 
 

Nr Karty ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nr Karty ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

                                                                                         
                                                                                          ………………………………………………………                   
                                                                                            Data i podpis osoby upoważnionej 

 
LIKWIDACJA RACHUNKU 



 

NA WNIOSEK POSIADACZA RACHUNKU NA PODSATWIE DECYZJI BANKU 

Proszę o zamknięcie rachunku nr: 
1………………………………………/…………….. 
2………………………………………/…………….. 
3………………………………………/…………….. 
4………………………………………/…………….. 
5………………………………………/…………….. 
                                 data likwidacji 
 
 
………………………………………… 
Podpis posiadacza rachunku 
 
………………………………………… 
Podpis pracownika Banku 

Rachunek nr : 
1………………………………………/…………….. 
2………………………………………/…………….. 
3………………………………………/…………….. 
4………………………………………/…………….. 
5………………………………………/…………….. 
                                 data likwidacji 
 
zamknięto z powodu  ………………………………. 
………………………………………………………. 
 
…………………………………… 
Data i podpis osoby upoważnionej 
 
O decyzji Banku powiadomiono Posiadacza 
rachunku, wezwano do zwrotu kart oraz 
zadysponowania saldem. 

 

Kartę płatniczą nr …………………………………………..  
Kartę płatniczą nr …………………………………………..  
 
zwrócono do Banku w dniu …..................................... z powodu likwidacji rachunku. 
 
       Rachunek nr                                                                                                   Data likwidacji 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
  
                                                                                          ……………………………………………………… 
                                                                                          Data i podpis osoby upoważnionej 
 
 
OŚWIADCZENIA 
 
  Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie 
dobrowolnie 
 
  Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Wschodni Bank Spółdzielczy  
   w  Chełmie rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych  
 
Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzach „Klauzula informacyjna” 
i  „Klauzule zgód”, stanowiących załączniki do niniejszego wniosku. 
 
 
 
…………….., data ……………………………………..      …………………………………  

Podpis wnioskodawcy                                                                                         

 
 

                                                   ……………………………………………… 
Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku        

                                                                                                                                  potwierdzającego autentyczność podpisów  
                                                                                                                      i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami  


