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WNIOSEK 
O WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ 

1) Dane personalne 
 

 

Imię i nazwisko wnioskującego o wydanie karty 

   

Numer ewidencyjny PESEL  Seria i numer dowodu tożsamości 

   

Nazwisko rodowe matki  Telefon kontaktowy 
 

                          

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 26 znaków). UWAGA!!! Na karcie może być umieszczonych 26 znaków licząc 
z odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem. Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów. 

 

  8 7 9 8 0 0 0 2                 

Numer rachunku bankowego, do którego zostanie wydana karta płatnicza. 

2) Rodzaj karty 

❑ Visa Classic Debetowa zbliżeniowa ❑ Naklejka zbliżeniowa Visa 

❑ Visa EURO – do rachunku walutowego  ❑ Niespersonalizowana Visa Classic Debetowa 

❑ Visa Classic Debetowa Junior (13-18 lat) ❑ Visa Classic Debetowa PRP 

❑ Visa Business Debetowa dla rolników  

3) Dzienny limit transakcji 
 

  Dzienny limit transakcji gotówkowych 
(max 5.000 PLN/ 3.000 EUR; dla naklejki zbliżeniowej 0 PLN) 

   

  Dzienny limit transakcji bezgotówkowych 
(max 20.000 PLN/ 15.000 EUR) 

   

  Dzienny limit transakcji internetowych 
Zawiera się w limicie transakcji bezgotówkowych 
(max 20.000 PLN/ 15.000 EUR)   

4) Oświadczenie 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia zawarte w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób 
fizycznych” / „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla rolników” oraz zobowiązuję się do ich ścisłego 
przestrzegania. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jabłonce 
oraz na udostępnienie moich danych bankom i instytucjom upoważnionym do ochrony bezpieczeństwa obrotu kartowego. 
 

   

Miejscowość i data  Podpis wnioskodawcy 

5) Zgoda posiadacza rachunku / przedstawiciela ustawowego na wydanie 

(wypełnia posiadacz rachunku / przedstawiciel ustawowy, w przypadku składania wniosku o wydanie karty dla pełnomocnika do 
rachunku / osoby wieku 13-18 lat) 
 

   

Imię i nazwisko posiadacza rachunku / przedstawiciela ustawowego  Numer ewidencyjny PESEL 

 

Wyrażam zgodę o wydanie karty dla innej osoby fizycznej (Użytkownika) wymienionej w niniejszym wniosku i przyjmuję do 
wiadomości, że złożenie wniosku oznacza upoważnienie Użytkownika karty do dokonywania transakcji przy użyciu karty płatniczej 
oraz rozliczeń transakcji kartowych w ciężar mojego rachunku / rachunku osoby w wieku 13-18 lat, zgodnie z pełnomocnictwem 
udzielonym do rachunku. 

6) Podpis 

 

   

Miejscowość i data  Podpis posiadacza rachunku 
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WYPEŁNIA BANK 

 

 

   

Data przyjęcia wniosku   

 

Decyzja Banku w sprawie wydania karty: 

❑ Wyraża się zgodę na wydanie karty  

❑ Nie wyraża się zgody na wydanie karty (uzasadnienie w adnotacjach) 

 

 

 

 

Nr karty wydawanej do rachunku 

 

 

Adnotacje 

 

 

 

 

   

  Stempel i podpis pracownika Banku 
 


