
 
 
 

Zał. 4.5.1B do Instrukcji Obsługi Klienta Indywidualnego 

Oddział /Ekspozytura przyjmująca wniosek: 
 
…………………………………………………. 

Data wpływu wniosku: 
 
…………………………………………………. 

Numer z rejestru zawartych umów: 
 
…………………………………………………. 

 
 

WNIOSEK O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO  
 

 

I. DANE OSOBOWE Wnioskodawca 
 

 
Imię i Nazwisko: 
 

 

E-mail (Wymagany):  

Nr telefonu kontaktowego  

Krajowy adres do korespondencji  
(w przypadku odmowy otwarcia rachunku i 
realizacji obowiązku informacyjnego) 

 

Numer rachunku NRB 
(wypełnia BANK) 

                          

Wnoszę  o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego.  Z chwilą otwarcia rachunku  przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się 
przestrzegać warunków umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz zawartych w Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków dla osób fizycznych. 

 

II. USŁUGI ZWIĄZANE Z PODSTAWOWYM RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 
WNIOSEK O WYDANIE KARTY DEBETOWEJ 

DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
                                                                                  TAK                                  NIE 

Wnoszę o wydanie zbliżeniowej karty debetowej 

 

    VISA Debit PayWave 

  

Dzienny limit transakcji gotówkowych 

maksymalny 5 000 PLN 
 

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych 

Maksymalny 20 000 PLN 
 

Dzienny limit transakcji internetowych   

Imię i Nazwisko:  

do umieszczenia na karcie 

Max 26 znaków 

(wraz z odstępem) 
                          

 

AKTYWACJA  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

TAK                     NIE 

Sposób doręczenia hasła aktywacyjnego: 
     SMS 

     Koperta z hasłem aktywacyjnym   

Sposób uwierzytelniania operacji: 

 

    EBO Token Pro 

     Kod SMS 

Rachunki udostępnione w systemie: Limit transakcji jednorazowej1): Dzienny limit transakcji1): 

Podstawowy rachunek płatniczy PLN PLN 

1) Brak określenia limitów transakcji oznacza możliwości wykonywania transakcji do wysokości wolnych środków na rachunku 
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Hasło1)
  

1) Hasło obowiązuje do: 

a) odbioru wyciągów w formie elektronicznej, 

b) korzystania z telefonicznej usługi na hasło, 

c) zastrzeżenia systemu bankowości elektronicznej,  

d) odblokowania systemu bankowości elektronicznej, 

e) zgłaszania problemów technicznych.  

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przechowywania hasła z zachowaniem należytej staranności w sposób zabezpieczający przed jego 

utratą. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do nieudostępniania hasła osobom nieuprawnionym. 

 

WYCIĄGI Z RACHUNKU 

        

 

     Sporządzać   na koniec miesiąca   

        

 

Odbiór wyciągów: 

        

        na adres e-mail 

        na  krajowy adres korespondecyjny 

        odbierać osobiście w Oddziale Banku 

         w systemie bankowości elektronicznej    

 

 
III. OŚWIADCZENIA 

Podstawowe oświadczenie warunkujące zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego  
 
Oświadczam, że: 
 
               nie posiadam  
 
 
               posiadam  
 
w innym Banku /SKOK rachunku płatniczego, który umożliwia: 
1. Dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek 
2. Dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium ktoregokolwiek państwa członkowskiego w Bankomacie lub placówce Banku/SKOK 
3. Wykonywnie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego transakcji 

patnczych w placówce Banku/SKOK lub za pomocą środków elektronicznego dostepu do rachunku transferu środków pieniężnych na rachunek w 
Banku /SKOK lub do innego banku/SKOK 
1) przez wykonywanie poleceń zapłaty, w tym pojedynczych poleceń zapłaty; 
2) przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego; 
3) przez wykonywanie usług polecenia przelewu w tym stałych zleceń. 

Oświadczenie o powiązaniach z Bankiem w trybie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
1. Powiązanie bezpośrednie:  

 

nie jestem członkiem Zarządu/ Rady Nadzorczej Banku, 
 
 

 jestem członkiem Zarządu / Rady Nadzorcze;  
 

2. Powiązanie pośrednie - po zapoznaniu z wykazem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w 
Knurowie, zawartym w Informacji o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej publikowanej zgodnie z art. 111 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 29 sierpnia 
1997r. na Tablicy ogłoszeń w placówkach Banku oraz stronie internetowej – oświadczam, iż wg najlepszej mojej wiedzy1:  

 

         nie jestem powiązany z żadnym z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku, 
 
 

         jestem powiązany z następującym członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Banku – poprzez powiązanie rodzinne z następującym członkiem 
……………………………………….. 

 

 
Oświadczamy, że otrzymałem formularz  „Klauzule informacyjne i Klauzule zgód”  zawierające  informacje o prawach oraz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i stanowiący załącznik do wniosku o otwarcie rachunku. 

 
 

 
 
____________________________________________________                                                                                                                            __________________________________________________ 

                         Miejscowość i data                                                                                                                                               Podpis Wnioskodawcy  
 

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             

 
1 Wybrać odpowiedni wariant poprzez zaznaczeniem X 



    

 

 

 

 

 
Strona 3 z 3 Strona 3 z 3 

O.K. BANK – Oczywiste Korzyści 

Data i podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek 

 


