
  

WNIOSEK O WYDANIE KARTY 
 

Kredytowej:  MasterCard Business  

Charge:   MasterCard Business  

 

 pierwsza karta wydana do rachunku  (karta główna)       karta dodatkowa wydana do rachunku (karta dołączona) 

 

Dotyczy kart kredytowych: 

Dzień zakończenia cyklu rozliczeniowego (dzień rozliczeniowy) – wybierany przez kredytobiorcę w przypadku wydania pierwszej karty do rachunku (karty głównej): 
 

 1 dzień miesiąca           7 dzień miesiąca          14 dzień miesiąca          21 dzień miesiąca 
 

Wnioskowane limity  (karty dodatkowe będą funkcjonowały w ramach limitu kredytu przyznanego do karty głównej): 
 

Limit kredytu   (należy wypełnić w przypadku pierwszej wydanej karty do rachunku):       zł 

Limity dzienne : 
 

 obowiązujące w banku: wypłata gotówki  2.000 zł, transakcje bezgotówkowe  10.000 zł, lub do wysokości przyznanego limitu kredytowego 
 

 określone indywidualnie: wypłata gotówki        zł,          transakcje  bezgotówkowe       Zł: 
 

  w tym: limit transakcji  MOTO -   
zamówień e-mail/telefonicznych 

.......................   zł                limit transakcji  internetowych ....................... zł 
 
 

I. Nazwa firmy 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr rachunku karty (nr rachunku, do którego zostanie wydana karta)  

 |__|__| -  |__|__|__|__| - |__|__|__|__|  -  |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| (wypełnia placówka banku) 

 
Nazwa firmy nadrukowana na karcie (max 21 znaków): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__| 

Regon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NIP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  KRS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Adres do korespondencji: Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__| 

Adres elektroniczny: e-mail:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

II. Dane personalne użytkownika karty: 

 
1. Dane personalne użytkownika karty głównej 
 

Imię  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Nazwisko   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr PESEL    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   rodzaj, seria i nr dowodu D-dowód, P paszport |__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|   Miejsce urodzenia            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Obywatelstwo              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Imię        ojca      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Imię matki    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nazwisko panieńskie matki    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Adres  zamieszkania:  

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__| 

 
Adres do korespondencji: Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__| 

Tel. stacjonarny: 0 -  |__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|   Tel. komórkowy: 0 -  |__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres elektroniczny: e-mail:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 
 

Data wpływu ……………………… 

Nr wniosku …….....……………… 



2. Dane personalne użytkownika karty dodatkowej 
 
Imię  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Nazwisko   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr PESEL    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   rodzaj, seria i nr dowodu D-dowód, P paszport |__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|   Miejsce urodzenia            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Obywatelstwo              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Imię        ojca      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Imię matki    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nazwisko panieńskie matki    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Adres  zamieszkania:  

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__| 

 

Adres do korespondencji: Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 

Kod |__|__| - |__|__|__|  Poczta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Miejscowość       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   nr domu/ mieszkania |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__| 

Tel. stacjonarny: 0 -  |__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|   Tel. komórkowy: 0 -  |__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres elektroniczny: E-mail:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

III. Oświadczenia : 
 

Kredytobiorcy: 
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art.297 Kodeksu karnego , że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze 

stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia banku w przypadku ich zmiany. 
2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych, której dotyczy niniejszy 

wniosek i akceptuję jego treść. 
3. PEŁNOMOCNICTWO: udzielam niniejszym pełnomocnictwa osobie wymienionej we wniosku  do dokonywania w moim imieniu i na moją rzecz  

operacji przy użyciu karty, określonych w umowie o kartę oraz Regulaminie funkcjonowania  kart kredytowych i charge  dla klientów 
instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym we Wschowie w zakresie karty, której dotyczy niniejszy wniosek. Jednocześnie zrzekam się prawa 
do odwołania pełnomocnictwa do momentu zwrotu do banku karty wydanej pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia. 

4. Miesięczne zestawienie operacji będzie doręczane*: 
          za pośrednictwem poczty    odbiór osobisty w  placówce banku 
5. Dostarczenie karty:  do placówki banku    wysyłka na adres do korespondencji 
6. Niniejszym oświadczam, iż: 

1) zobowiązania firmy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, itp. wynoszą: 

Nazwa banku / 
instytucji 

finansowej 

Rodzaj 
produktu 

Kwota 
przyznanego 

kredytu/limitu w 
tys. zł 

Kwota 
pozostająca 
do spłaty w 

tys. zł 

Termin spłaty 
całkowitej 

(miesiąc, rok) 

Suma rat  
na najbliższe  

12 m-cy w 
tys. zł 

Rodzaj zabezpieczenia 

    
 

   

    
 

   

    
 

   

Razem 
      

2) przychody, amortyzacja i zysk firmy z tytułu prowadzonej działalności wynoszą: 

Analizowane okresy: należy 
podać dane finansowe za 
ostatnie 2 okresy 
obrachunkowe oraz niepełny 
okres sprawozdawczy 

Poprzedni rok 
obrachunkowy 

Ostatni rok 
obrachunkowy 

Aktualny okres 
obrachunkowy 

   

Przychody ogółem  (w tys. zł)    

Amortyzacja  (w tys. zł)    

Zysk/Strata brutto  (w tys. zł)    

 

7. Posiadam zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków lub innych należności  tak   nie  

8. Posiadam zaległości wobec ZUS tak   nie  

9. W firmie występuje więcej niż jeden udziałowiec właściciel/ wspólnik/ akcjonariusz* tak   nie  

10. Jestem powiązany z innymi podmiotami* tak   nie  

11. Prowadzę działalność sezonową tak   nie  

12. Wobec mnie toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe, naprawcze lub 
upadłościowe 

tak   nie  

*) w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wypełnienie informacji dodatkowej dla każdego podmiotu powiązanego 



FORMA PRAWNA 

 osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą 

 spółka cywilna  

   spółka jawna 

    spółka z o.o. 

   spółka komandytowa 

spółka akcyjna  

inna …………………………………. 

Główny przedmiot działalności  NR PKD  

FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI 

 Pełna Uproszczona:  książka przychodów i rozchodów   ryczałt       karta podatkowa 

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, 67- 400 Wschowa (dalej Bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  informuje, iż jest Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych. Dane 
będą przetwarzane przez Bank w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawierania i wykonywania czynności 
bankowych, a także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank (jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę), w tym przy użyciu 
środków, o których mowa w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r . Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonanie czynności bankowych.  
    

Bank informuje, że: 
 

1) w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla 
wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa 
uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią 
dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz  art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego 
uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez 
Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 105a ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli. Przysługuje Pani/Panu   przysługuje 
prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu 
w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

2) Pana/ Pani dane mogą być udostępniane przez Bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w zakresie 
tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, 

3) Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez Bank Bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej, SGB - Bankowi S.A.  w celu prowadzenia 
działalności marketingowej (jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę), w tym przy użyciu środków, o których mowa w art. 172 Prawa 
Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. lub zawarcia i wykonywania umowy konsorcjum bankowego, 

4) Pana/Pani dane na podstawie zawartej umowy o kartę są udostępniane przez Bank organizacji obsługującej system akceptacji i rozliczenia 
transakcji dokonywanych z użyciem kart płatniczych.   

 

Oświadczenia: 

1)  Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje/nasze dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka 
kredytowego. 

2)  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przetwarzanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank S.A. 
moich/naszych danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się 
cel przetwarzania. Przyjmuję/jemy do wiadomości, że wyrażona przeze mnie/przez nas zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym 
czasie odwołana.  

3)  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na używanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank S.A. 
telekomunikacyjnych urządzeń i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 Prawa 
Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. Przyjmuję/jemy do wiadomości, że wyrażona przeze mnie/przez nas zgoda może być w każdym 
czasie odwołana. 

4)  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przesyłanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank S.A. 
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. 

5) Oświadczam/y, iż zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane 
informacje Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich. 

6) Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam/y Bank do pozyskania za pośrednictwem Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego/naszego  wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków 
lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

7)  Upoważniam/y Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informac ji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich/naszych zobowiązań 

8)  Upoważniam/y Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych  do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o 
ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.   

9)  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przekazanie przez Bank moich/naszych danych osobowych do Concordia Polska TUW, 
WTUŻiR Concordia Capital S.A.  oraz przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty. 

10)  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przekazanie przez Bank moich/naszych danych osobowych do MACIF Życie TUW oraz 
przetwarzanie tych danych przez w/w podmiot. 

 

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane powyżej są prawdziwe i 
nadal aktualne. 

 
........................................      ................................................................................... 
   miejscowość, data                                 podpis Kredytobiorcy/ów  

 

.......................................      ................................................................................... 
   data wpłynięcia wniosku                      podpis pracownika banku 
 

 
 
 



 IV. Decyzja: 

 
Podjęto decyzję dotyczącą wydania karty w dniu : ........................................................   pozytywną       negatywną 
 
Limit kredytu .............................zł 

                  
Limity wypłat gotówki: 

             
        przyjęto limity dzienne obowiązujące w banku – dzienny limit wypłaty gotówki 2.000 zł i transakcji bezgotówkowych 10.000 ,00 zł lub do  

wysokości przyznanego, a niewykorzystanego limitu kredytowego 

 
      przyznano/zatwierdzono limity indywidualne: limit dzienny wypłat gotówki  .............. zł transakcji bezgotówkowych    ..............  zł, 

    
       w tym: limit transakcji MOTO - zamówień e-mail/telefonicznych  ...................... zł  limit transakcji internetowych ........................ zł 

 
             
 
Uzasadnienie decyzji negatywnej:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................................................................ 

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

 

 
 
...................................................            .................................................................        
         Miejscowość, dn.                            podpis i stempel funkcyjny osoby upoważnionej  

 

 
   

V. Adnotacja  banku        

                                                     
Kartę wydano (w przypadku odbioru karty w placówce banku) 

  
Imię i nazwisko użytkownika karty  ...................................................................................................................................................... 
 

Potwierdzam odbiór karty o numerze,   |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__|   oraz  
 
  zapoznałem się z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym we Wschowie   
 
oraz  

 
 Poinformowano mnie o przyznanych limitach dziennych wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych, w tym limicie dla transakcji MOTO  - 

zamówień e-mail/telefonicznych i limicie transakcji internetowych. 

 
 
 
 

Miejscowość, dn. ..............................                              …………............................................................  
                                   data                                                          podpis użytkownika karty 

  
 
 
Miejscowość, dn. ..............................                     ……….…………................................................. 
                                    data                       podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
 
 
 

ZWROT KARTY: 

 

Kartę zwrócono w dniu  …………………………....                    …………..................................................... 
                                  data                                        podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 

 

 

załączniki: 

1) oświadczenie  FATCA klienta  indywidualnego (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym wspólnicy spółki cywilnej lub rolnicy),* 
2) oświadczenie FATCA klienta instytucjonalnego (w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej)* 
 

*odpowiednie zaznaczyć 


