
 Załącznik nr 2 
 

 
 

 

 

Nazwisko i adres wnioskodawcy    Adres do korenspondencji 

 

………………………………………………...  ………………………………………………... 

………………………………………………...  ………………………………………………... 

………………………………………………...  Nr telefonu …………………………….…….. 

Wniosek o otwarcie rachunku bankowego w złotych 

i walutach wymienialnych dla rezydentów i nierezydentów 

 
1. Zgłaszam(y) wniosek o otwarcie rachunku bankowego:  
      

 1) rozliczeniowego: *głównego    *pomocniczego  

rachunek prowadzony w: PLN             EUR                USD 

2) na warunkach określonych w Regulaminie  prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów 

instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Rutce Tartak, którego postanowienia 

zobowiązuję(my) się przestrzegać. 

2. Do wniosku dołączam(y) dokumenty: 

   ― REGON,   ― NIP, 

   ―  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

   ― nakaz płatniczy, akt notarialny  

    ― ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam(y): 

   ― że posiadam(y) rachunek bankowy: 

 1) bieżący w …………………….. numer………………………………………………….………. 

     2) inne: ……………. w………………………………numer ………………………….………….. 

   ― że …………….. zatrudniam(y)  ………………………osób (osoby)  

   ― że przewidywane miesięczne wpłaty gotówkowe na rachunek 

 wyniosą: ……………………………. w tym w bilonie ……………………………..…………….. 

   ― prowadzimy księgowość w formie:  *pełnej    *uproszczonej 

 ― suma bilansowa na dzień .................. wynosiła zł: ....................... słownie zł:................................... 

  ― obroty netto  za ostatni rok ............. wynosiły zł: ........................ słownie zł:…….......................... 

  ― obszar działania Firmy ....................................................................................................................... 

  ― obrót   *krajowy   *zagraniczny to z jakimi krajami: ........................................................................ 

W przypadku rolników : 

 ―        oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą 

―         z podatku VAT rozliczam się ……………………………………………………………………. 

 

…………………… dnia …………………………        …………………………… 
                                                                                                                                                   pieczęć i podpisy za wnioskodawcę 



 

 

 

Oświadczenie 

 

Zważywszy, że zgodnie z Art.2 ust.10 a Ustawy z dn. 27.07.2002r. Prawo dewizowe /Dz.U. nr 

141 poz. 1178 z póżniejszymi zmianami/ płatności krajowymi środkami płatniczymi, bądź 

przeniesienie własności takich środków albo przeniesienie prawa majątkowego oraz przejęcie lub 

przystąpienie do długu, których przedmiotem świadczenia są krajowe środki płatnicze, o ile mają 

miejsce w stosunkach między rezydentem i nierezydentem stanowią obrót dewizowy oraz banki, 

w tym obrocie pośredniczące, w celu usprawnienia wykonania funkcji kontroli dewizowej, 

oświadczam, iż zobowiązuję się do informowania Banku o każdym przypadku dokonywania 

płatności stanowiących obrót dewizowy w rozumieniu Art.2  ust. 10 a Ustawy. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż niedopełnienie przeze mnie obowiązku o którym mowa wyżej 

powoduje zwolnienie Banku z odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania 

płatności przez bank wierzyciela, bądź też z opóźnienia powstałego w wykonaniu tej płatności. 

 

 

 

 

 

 

…………. dnia ………………………… ……        ………………………………………… 
                                                                                                                                            pieczęć i podpisy za wnioskodawcę 
 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA BANK 

1.   Sprawdzono pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym. Proponuję otwarcie rachunku    

      bankowego rozliczeniowego       podstawowego    /    pomocniczego*   na warunkach: 

   - rachunek      nieoprocentowany    /    oprocentowany  . . . . .   %* 

   - brak prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek / prowizja od wpłat gotówkowych . . . . . . %* 
 

Uzasadnienie: 
............................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

  

……………. dnia ...........................................                        ___________________________________________ 

                                                                                                           podpisy pracownika Banku 

___________________________________________________________________________________________ 

DECYZJA  

1.   Wyrażam zgodę na otwarcie rachunku na warunkach: 

    - rachunek     nieoprocentowany    /    oprocentowany  . . . . . %* 

    - brak prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek / prowizja od wpłat gotówkowych . . . . . . %* 
 

2.   Odmawia się otwarcia rachunku.* 
 

………… dnia ............................................                        ___________________________________________ 

                                                                                                 podpis osoby uprawnionej do podjęcia decyzji   
*/niepotrzebne skreslić 


