Wpisano do rejestru zgłoszeń
pod nr ........... dnia ...............

WNIOSEK
O DOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE DLA POSIADACZA RACHUNKU
OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWEGO „KONTO ............................”
(JEDNORAZOWE */ DO 12 MIESIĘCY *)

....................................................................................... urodzony (a) .........................................
(nazwisko i imię)

numer PESEL ..............................................................., legitymujący się dowodem osobistym
....................................................... wydanym przez ....................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

w dniu ............................................... zamieszkały (a) w .............................................................
.......................................................................................................................................................
(dokładny adres)

Zwracam się z prośbą o ustalenie*/ zmianę*/ dopuszczalnego salda debetowego w
wysokości ……………………….………… zł (słownie: …………………………………..
..…………………………………………………………………….…..) w rachunku numer
………………………………..........................................…………….……. na okres od dnia
............................. do dnia ................................

.....................................
(miejscowość i data)

..............................................
(podpis Posiadacza rachunku)

INFORMACJA DLA POSIADACZA RACHUNKU
1.

Państwa dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę bank ową będą udostępniane i
przekazywane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. z
2017 r. poz.1876, z późn. zm.), w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul.
Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, Centrum Obsługi Klienta ul. Postępu 17a 02-676
Warszawa, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.

2.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.) upoważniam Bank do
wystąpienia:
1) bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do biur informacji gospodarczej,
w tym do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Jacka
Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa,
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty
Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,

o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz do sprawdzenia
wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.
Wnioskodawca I

TAK

_______________________
(podpis Wnioskodawcy I)
3.

NIE

Wnioskodawca II

TAK

NIE

_____________________
(podpis Wnioskodawcy II)

Wyrażam/y zgodę na:
przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w celu
reklamy produktów i usług Banku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.a) RODO)
Wnioskodawca I
TAK
NIE
Wnioskodawca II
TAK
NIE
2) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms) oraz automatycznych systemów
wywołujących, 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.),
1)

Wnioskodawca I
TAK
NIE
Wnioskodawca II
TAK
NIE
nr tel: ____________________________
nr tel: __________________________
3) otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z
późn.zm.) w tym celu wskazuję adres poczty elektronicznej:
Wnioskodawca I
TAK
NIE
Wnioskodawca II
TAK
NIE
email ______________________________
email ______________________________
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Oświadczam, że podane dane osobowe, zgody, upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Potwierdzam,
że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych: Klauzulą
informacyjną Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oraz Klauzulą informacyjną Biura Informacji
Kredytowej S.A.
_______________________
(podpis Wnioskodawcy I)

_____________________
(podpis Wnioskodawcy II)

==================================================================
Proponowana kwota dopuszczalnego salda debetowego …………………………………..
...........................................................
(data i podpis pracownika Banku)

==================================================================
DECYZJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE
Przyznaje się Pani/Panu ...............................................................................................................
kwotę dopuszczalnego salda debetowego w ROR, do rachunku nr ............................................
w wysokości ................................ zł (słownie: ..........................................................................),
którego aktualne oprocentowanie wynosi ............ % w stosunku rocznym, na warunkach
określonych w umowie.

......................................................................
(stempel i podpisy osób działających w imieniu Banku)

O decyzji Banku zawiadomiono Wnioskodawcę ustnie * / na piśmie *
...........................................................
(data i podpis pracownika Banku)
*/ niepotrzebne skreślić

