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Data złożenia wniosku ___________ 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 

 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca  

Imiona  

Nazwisko  

PESEL/Data urodzenia* 
(*w przypadku braku nr PESEL) 

 

Nr telefonu kontaktowego  

Adres korespondencyjny  
(w przypadku odmowy otwarcia PRP i realizacji 

obowiązku informacyjnego) 

 

II. USŁUGI ZWIĄZANE Z PODSTAWOWYM RACHUNKIEM PŁATNICZYM (dotyczy tylko osób o pełnej zdolności do 

czynności prawnych) 

NAZWA USŁUGI WYBRANE USŁUGI 

Karta debetowa  

Dostęp do usługi bankowości elektronicznej  

III. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że posiadam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w innym banku/SKOK rachunek płatniczy  

w złotych polskich, który umożliwia: 

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; 

2) dokonywanie wypłat gotówki, w bankomacie lub w placówce banku/SKOK; 

3) dokonywanie wpłat i wypłat w placówce banku/SKOK lub za pomocą środków elektronicznego dostępu do 

rachunku transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy w banku/SKOK lub do innego banku/SKOK. 

Wnioskodawca 

 TAK   NIE 

2. Oświadczam, że otrzymałem załącznik do wniosku Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych 

osobowych (Zał. 3.42) oraz Dokument dotyczący opłat (Zał. 3.41). 

Wnioskodawca 

 TAK   NIE 

 

  

________________________________________  
miejscowość, data  

 

 

 

 

________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy 

________________________________________ 
podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego  

autentyczność podpisów 
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Decyzja Banku: 

 zgoda na otwarcie rachunku 

 odmowa otwarcia rachunku 

 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie i Bank odmówił otwarcia rachunku zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 30 listopada 

2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ic ust.6 i 7. 

Powodem odmowy otwarcia Podstawowego rachunku Płatniczego jest: 

 uzasadnione względy ostrożnościowe wynikające z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 

art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), zwanej dalej „Kodeksem karnym”*; 

 posiadania przez Bank uprawdopodobnionej informacji o udziale konsumenta w przestępstwie popełnionym  

z wykorzystaniem rachunku płatniczego/uprawdopodobnionej informacji, że środki, które mają być zgromadzone na 

rachunku, pochodzą z przestępstwa*; 

 konsument jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z innym bankiem/SKOK*, w ramach 

działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji przypisanych 

do Podstawowego Rachunku Płatniczego*; 

 dane identyfikacyjne konsumenta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych listach sankcyjnych 

lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym*; 

 konsument nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość*; 

 wcześniejsza umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a konsumentem została rozwiązana ze względu na 

rażące naruszenie jej postanowień przez konsumenta*; 

 konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego*; 

 konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej* 

 ………………… inne 

 

 

 

________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy            Pieczęć i Podpisy pracowników Banku 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 


