
Załącznik nr 3

 o otwarcie Rachunku rozliczeniowego/Pakietu

o zmianę Rachunku rozliczeniowego/ Pakietu
Prosimy o czytelne wypełnienie i zaznaczenie znakiem X w odpowiednich informacji w polach wyboru

Rachunek bieążcy standardowy Pakiet Start Biznes Pakiet Biznes Komfort Pakiet Biznes Premium

Pakiet Medyk Pakiet Agro Biznes Pakiet Wspólny Dom Pakiet Współny Dom Plus Pakiet Partner

1. Rodzaj rachunku

bieżący w walucie PLN

pomocniczy w walucie PLN / USD / EUR / GBP / CHF

a) opłaty i prowizje dotyczące  rachunku pomocniczego w walucie będą pobierane z rachunku bieżącego

lokacyjny w walucie PLN

2. Udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło

Tak Nie

3. Przesyłanie na telefon komórkowy komunikatu SMS

Tak Nie

4. Automatyczne lokowanie środków na lokaty typu O/N overnight

Tak Nie

5. Karta debetowa do rachunku

Tak Nie

6. Udostępnienie bankowości internetowej

Tak Nie

-

-

Pełna nazwa firmy

Nazwa skrócona

suma aktywów bilansu **

roczny obrót netto**

forma prowadzonej księgowości

ilość zatrudnionych**

kraj

e-mail

Miejscowość

kod

numer telefonu 2   Numer telefonu 1

C. DODATKOWE INFORMACJE

Poczta

nr domu

kod

2. Adres korespondencyjny

  ulica nr lokalu

kraj

Poczta

  ulica

NIP

KRS*

Regon

Data założenia firmy

Wniosek

Oddział:

Karta Informacyjna Posiadacza rachunku (KIP)/zmiana danych *
A. DANE O FIRMIE

1. Adres firmy

B. DANE ADRESOWE

Miejscowość

nr lokalunr domu



karta wzoru podpisu

zaświadczenie/wydruk ze strony internetowej  o nadaniu numeru Regon

dokumenty określające status prawny i charakter działalności

pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

inne dokumenty:

Tak Nie

2. Prowadzę działalność rolniczą i nie jestem zobowiązany prawem do prowadzenia sprawozdawczości finansowej

Tak Nie

Tak Nie

1. a. zestawienie miesięcznie
b. po każdej zmianie salda

2. a. odbierane osobiście w jednostce Banku…………………………………..
 b. przesyłane na adres korespondencyjny

c. inny tryb informowania o saldzie rachunku:

1. bankowość internetowa

2.  e-mail

3. żadne z powyższych (rezygnacja z wyciągu bankowego)

            

w formie papierowej na adres korespondencyjny

Zmiana kanału komunikacji Stron możliwa jest po złożeniu przez Klienta odrębnej dyspozycji.

*/   - jeśli dotyczy
**/- w ostatnim roku obrotowym

Stempel, podpis pracownika jednostki Banku  

Data

Data i podpis Posiadacza rachunku

Miejscowość

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w celu sprzedaży produktów i usług 
Banku oraz przedkładania informacji dotyczących produktów bankowych

E. Oświadczenie:

Oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany jest 
rezydentem podatkowym podlegającym pod państwo:

NR TIN:

F. KANAŁ KOMUNIKACJI STRON

Wybór kanału komunikowania się Stron, dotyczącego korespondencji kierowanej do Klienta:

Załączniki do wniosku

Oświadczam, że:

1. Prowadzona działalność gospodarcza osiąga wysokość rocznych przychodów niższą niż równowartość w walucie polskiej 
1 200 000 EUR, oraz że prowadzona jest uproszczona sprawozdawczość finansowa dla celów podatkowych

D. Dyspozycja dotycząca przekazywania wyciągów z rachunku:

w formie elektronicznej

z zastrzeżeniem, że do wszystkich posiadanych produktów i usług w Banku stosuje się jeden wspólny kanał komunikowania.


	KIP

