
 
Załącznik nr 4.8.A 

………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

………………………………………………………….. 
(PESEL) 

………………………………………………………….. 
(Adres) 

………………………………………………………….. 
(Adres) 

 

WNIOSEK O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO  

 

Wnioskuję o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego  wraz z następującymi usługami: 

 System Bankowości Internetowej ABS 24 

 karta płatnicza MasterCard Pay Pass 

 ABS - INFO 

 Dyspozycja SMS 
 

Jednocześnie oświadczam, że Wybierz element. w innym banku/SKOK-u rachunku płatniczego, który umożliwia: 
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; 

2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce 

banku/SKOK; 

3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) transakcji płatniczych, w placówce banku/SKOK-u lub za pomocą środków elektronicznego dostępu do 

rachunku transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy w banku/SKOK-u lub do innego banku/SKOK-u: 

a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, 

b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 

c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń. 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABS Bank Spółdzielczy z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Krakowskiej 112, 34-

120 Andrychowie.(dalej „Bank”). Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa 

i zgodnie z zasadami wynikającymi bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.). Szczegółowe informacje 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank oraz przysługujących Pani/Panu praw w związku z tym 

znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „RODO”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość, data Podpis klienta  

 

 Dokumenty i tożsamość osoby podpisującej sprawdzono, podpisy złożono w mojej obecności 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość, data Podpis pracownika Banku 

 
 

  



* usuń powody, które nie mają zastosowania 

 

DECYZJA BANKU W SPRAWIE OTWARCIA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO  

 

ABS Bank Spółdzielczy Wybierz element. 

 

Powód odmowy*: 

- Bank posiada uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą z 

przestępstwa.  

- Konsument jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego w ramach działalności wykonywanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 Ustawy o usługach 

płatniczych (tj. Dz. U. 2019.659 z późn.zm.).  

- 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. 

- Umowa rachunku płatniczego zawarta między tym dostawcą a konsumentem została rozwiązana ze względu na rażące 

naruszenie jej postanowień przez konsumenta;  

- Konsument nie podpisał umowy w placówce dostawcy w terminie, o którym mowa w art. 59ia ust. 3 zdanie pierwsze 

Ustawy o usługach płatniczych (tj. Dz. U. 2019.659 z późn.zm.), albo w tym terminie nie zawarł umowy za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. 

- Konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego. 

- Konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
   

 

 

 

 

 

<#Miejscowość banku..........>,<#Data...>               

Miejscowość, data Stempel firmowy i podpisy upoważnionych pracowników Banku 

 

 


