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Załącznik nr 4.8. 

WNIOSEK  
O OTWARCIE RACHUNKU ROR/OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 

 
I. WNIOSKUJĘ/WNIOSKUJEMY O OTWARCIE:  

TYP RACHUNKU RODZAJ  WYBRANE PRODUKTY ** 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY 

RACHUNEK „KONTO-SPOKO” ❑ 

RACHUNEK „KONTO-SPOKO PLUS” ❑ 

RACHUNEK „KONTO STANDARD” ❑ 

RACHUNEK „SENIOR” ❑ 

OSZCZĘDNOŚCIOWY 
W PLN ❑ 

W WALUCIE OBCEJ ❑ 

 

II. PRODUKTY I USŁUGI DODATKOWE:  

NAZWA USŁUGI WYBRANE PRODUKTY / USŁUGI ** 
DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI  

DO WNIOSKU 

Karta debetowa VISA ❑  Wniosek o wydanie karty debetowej 

Dostęp do usługi bankowości elektronicznej  ❑ 
Wniosek o świadczenie usług za 
pośrednictwem eBankNet 

Usługa TELE Info ❑  Dyspozycja usługi TELE  info 

Usługa SMS Info ❑ Dyspozycja usługi SMS info 

 
III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY: 

Wyszczególnienie Dane Wnioskodawcy  I Dane Wnioskodawcy  II 

Imię/Imiona    

Nazwisko   

Nazwisko rodowe 
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe matki 
  

Adres zamieszkania   

Adres korespondencyjny 
(wpisać, jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

  

Rodzaj dokumentu tożsamości * 

 

 Dowód osobisty* /  Paszport * 

Seria i nr ……………………………………………..………… 

 
 Dowód osobisty* /  Paszport * 

Seria i nr ……………………………………………..………… 

Dokument tożsamości 

 

wydany przez: ……………………………………………..… 

dn. ………………………………………………………………… 

 

wydany przez: …………………………………………..… 

dn. ………………………………………………………………… 

PESEL   

Data i miejsce urodzenia 
  

Nr telefonu kontaktowego 
  

Adres e-mail 
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Posiadam rachunek w innym banku** 

 

 TAK,           NIE,  

Nazwa banku …………………………………………………. 

 

 TAK,           NIE,  

Nazwa banku ………………………………………………… 

Sposób i kwota w zł zasilania rachunku** 

       
   regularne, m-czne wpłaty własne na r-ek, w kwocie co najmniej  …………………………….……….    

   wynagrodzenie za pracę,  w kwocie co najmniej …………………………………..…………………….…… 

        miejsce zatrudnienia ……………………………………………………………………....…………………….…..…… 

   emerytura/ renta, w kwocie co najmniej …………………………………….……………………..…………… 

   inne  …………………………………………………………………………………………………………………...…….……. 

Sposób otrzymywania wyciągów, zestawień 
opłat i innych dokumentów dotyczących 
zmian we wzorcach umownych** 

 

 w formie pisemnej na adres korespondencyjny,   

 w formie elektronicznej,                    

 odbiór osobisty w Placówce Banku.  
 

 
IV. OŚWIADCZENIA: 
 

1. Oświadczam/y, że otrzymałem/otrzymaliśmy załącznik do wniosku „Klauzule informacyjne i klauzule zgód” 
 

Wnioskodawca I ** WNIOSKODAWCA II ** 

 TAK         NIE 
3 
 

 TAK         NIE 

 
2. Oświadczam/y, że przed złożeniem wniosku o otwarcie rachunku otrzymałem/otrzymaliśmy m. in.: 

1) Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, 
2) Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, 
3) Taryfę opłat i prowizji bankowych (wyciąg), 
4) Tabelę oprocentowania, 
5) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz przyjmuję do wiadomości  

i stosowania wszystkie postanowienia w nim zawarte. 
 

Wnioskodawca I ** WNIOSKODAWCA II ** 

 TAK         NIE 
3 
 

 TAK         NIE 

 
3. Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wnioskodawca I ** WNIOSKODAWCA II ** 

 TAK         NIE 
3 
 

 TAK         NIE 

 
 
 
 

 

________________________________________                                         

                          miejscowość, data  

 
 
 

________________________________________ 
                                                                    Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

________________________________________ 
podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku  

potwierdzającego  autentyczność podpisów i zgodność 
powyższych danych z przedłożonymi dokumentami 

 
 
*   niewłaściwe skreślić. 
**  wybrać odpowiednią informacje w polach wyboru stawiając „X” 
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WYPEŁNIA PLACÓWKA BANKU 

 
Data przyjęcia  
wniosku  
 
 
Wniosek sprawdzono pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym. 
 
Propozycja w sprawie otwarcia rachunku ROR/oszczędnościowego*: 
 

 pozytywna * 
 

 negatywna, z powodu * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       (data, pieczątka i podpis pracownika Banku) 
 

* wybrać odpowiednią informacje w polach wyboru stawiając „X”/ niewłaściwe skreślić. 

    -     -         

 
Decyzja Banku w sprawie otwarcia rachunku ROR/oszczędnościowego*: 
 

 pozytywna * 
 

 negatywna, z powodu * 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             (data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do podjęcia decyzji) 

 
* wybrać odpowiednią informacje w polach wyboru stawiając „X”/ niewłaściwe skreślić. 

 
 

 

 


