
Załącznik nr 7a do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych 

 

* wybrać właściwe stawiając „x” 

 
KLAUZULE  INFORMACYJNE  I  KLAUZULE  ZGÓD 

[stosuje się w przypadku Klientów, których forma prowadzonej działalności jest inna aniżeli wskazana w załączniku 7b, 
np. spółki prawa handlowego] 

I.   INFORMACJE 

1. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości że:  

1) instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę 
bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, udostępniać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów 
związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi 
od banków; 

2) na podstawie art. 105 ust. 4d z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Bank może - za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem 
czynności bankowych. 

3) Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe.  

2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.* 

 TAK                                   NIE  

 
3. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych we wniosku i Umowie danych 

teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku Spółdzielczego w Rutce - Tartak przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych                   
o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.* 

 TAK                                   NIE  

 

II. KANAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM  
 
Bank umożliwia Pani/Panu wybór kanału komunikowania się dotyczącego korespondencji kierowanej do Pani/Pana  
w zakresie wszystkich posiadanych produktów. Do wszystkich posiadanych produktów w Banku stosuje się jeden 
wspólny kanał komunikowania. Zmiana kanału komunikowania możliwa jest po złożeniu przez Panią/Pana 
odrębnego oświadczenia w Placówce Banku. 
Korespondencję, o której mowa powyżej, proszę dostarczać na:* 

1) adres e-mail ……………………………………………………..………………………………………………..…..………………………….           

 

2) krajowy adres korespondencyjny …………………………………….………………………………………………….……………..           
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i przyjmuję do wiadomości, że wyżej wybrany 

przeze mnie określony sposób komunikowania się będzie obowiązywał do czasu odwołania. Oświadczam, że  

o każdej zmianie adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail poinformuję Bank na piśmie.                                    

  
  

_______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących 
Klienta/ Posiadacza rachunku) 

 


