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stempel nagłówkowy placówki Banku 

 
 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego 

 
(Uprzejmie prosimy o staranne wypełnienie niniejszego Wniosku używając drukowanych liter) 

 
/należy wstawić znak X w wybrane pole/ 
 
Nazwa Placówki Banku, do którego składany jest wniosek: 
 

Proszę o otwarcie rachunku 
 

na moje imię i nazwisko/imię i nazwisko współposiadacza 
 
 

POSIADACZ   WSPÓŁPOSIADACZ 
 

             
Imiona  imiona 
             

nazwisko  nazwisko 
 

  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
PESEL  PESEL 

              
             

data urodzenia  data urodzenia 
 

|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
  

|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości: 
D- dowód osobisty, P- paszport,  
L-legitymacja 

 

 rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości:  
D- dowód osobisty, P- paszport,  
L-legitymacja 

 
             

miejsce urodzenia                       miejsce urodzenia 
             

obywatelstwo                       obywatelstwo 
             

imię ojca                            imię ojca 
             

imię matki, nazwisko panieńskie matki               imię matki, nazwisko panieńskie matki 
 

             
numer telefonu stacjonarnego  numer telefonu stacjonarnego 

             
numer telefonu komórkowego  numer telefonu komórkowego 

 
ADRES  ZAMIESZKANIA 

 
             

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu  ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu 
             

kod pocztowy, poczta  kod pocztowy, poczta 
             

miejscowość  miejscowość 
   

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż powyżej) 
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ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu  ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu 
             

kod pocztowy, poczta  kod pocztowy, poczta 
             

miejscowość  miejscowość 
 

             
adres e-mail   adres e-mail  

 
 Oświadczam, że nie jestem stroną umowy  

o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej  
z dostawcą, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt  
1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych1,  
z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności 
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w 
art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych2.  

 Oświadczam, że nie jestem stroną umowy  
o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej  
z dostawcą, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt  
1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych1,  
z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności 
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w 
art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych2.  

                                                        
1 Art. 4 Ustawy o usługach płatniczych  
1. Działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie przez dostawców usług płatniczych, zwanych dalej „dostawcami”. 
2. Dostawcą może być wyłącznie: 
1)  bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe; 
2)  oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe; 
3)  instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 
ustawy - Prawo bankowe; 
4)  instytucja pieniądza elektronicznego; 
5)  oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 
uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy 
upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych; 
6)  instytucja płatnicza; 
7)  Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, oraz bank centralny innego państwa członkowskiego - gdy nie działają  
w charakterze władz monetarnych lub organów administracji publicznej; 
8)  organ administracji publicznej; 
9)  spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.4) ), zwanej dalej "ustawą  
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych" - w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych, zwane dalej "kasą 
oszczędnościowo-kredytową";  
10)  biuro usług płatniczych. 
2a. Działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu może być wykonywana wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego. 
2b. Wydawcą pieniądza elektronicznego może być wyłącznie podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6-8, oraz: 
1)  oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego; 
2)  oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 
uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do wydawania pieniądza elektronicznego oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim przepis art. 13 ust. 
1 pkt 2a ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. poz. 1109, z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2013 r. poz. 1036) uprawnia ją do wydawania pieniądza elektronicznego; 
3)  kasa oszczędnościowo-kredytowa. 
3. Krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz ich oddziały i agenci tych podmiotów wykonujący 
działalność agencyjną w zakresie świadczenia usług płatniczych, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, a także kasy oszczędnościowo-
kredytowe oraz ich oddziały podlegają wpisowi do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego, zwanego dalej „rejestrem”. 
4. Określenie „usługi płatnicze” dla określenia wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jako element nazwy (firmy), lub w reklamie może być używane 
wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. 
5. Wyłącznie uprawnionymi do używania w nazwie (firmie) określenia: 
1)  „instytucja płatnicza” - są instytucje płatnicze; 
2)  „biuro usług płatniczych” - są biura usług płatniczych. 
6. Określenie „wydawanie pieniądza elektronicznego” dla określenia wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jako element nazwy (firmy), lub  
w reklamie może być używane wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego. 
7. Wyłącznie uprawnionymi do używania w nazwie (firmie) określenia „instytucja pieniądza elektronicznego” są instytucje pieniądza elektronicznego  
i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. 
 
2 Art. 59ia. Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1572)  
 1. Dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, oferujący usługi związane z 
prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów, są obowiązani do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego. Obowiązek ten w 
przypadku dostawców wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 9 dotyczy wyłącznie członków danej kasy oszczędnościowo-kredytowej.  
 2. Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9,  
z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 
prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 3.  
 3. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:  
1)  dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;  
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce dostawcy,  
o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w godzinach pracy tego dostawcy lub poza 
nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;  
3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności  
w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, lub za  pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych 
przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz 
możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na 
rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy  
o kredycie konsumenckim.  
 4. Obowiązek zapewnienia wypłaty w placówce poza godzinami pracy dostawcy następuje wyłącznie w przypadku gdy dostawca oferuje takie usługi.  
 5. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego jest obowiązany zapewnić usługi, o których mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim świadczy takie usługi w ramach prowadzenia innych 
rachunków płatniczych.  
 6. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, udostępnia na żądanie 
konsumenta, nieodpłatnie, informacje o podstawowych rachunkach płatniczych dostępnych w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunków oraz opłatach z tym 
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 Oświadczam, że przebywam legalnie na terytorium 
państwa członkowskiego UE. 
 

 Oświadczam, że przebywam legalnie na terytorium 
państwa członkowskiego UE. 
 

 

 
   Rachunek PRP z kartą płatniczą 

 
   Rachunek PRP bez karty płatniczej 

 
 Rachunek PRP z dostępem do elektronicznych kanałów 

dostępu 
 

 Rachunek PRP bez dostępu do elektronicznych kanałów 
dostępu 

 

 
   Rachunek PRP z kartą płatniczą 

 
   Rachunek PRP bez karty płatniczej 

 
 Rachunek PRP z dostępem do elektronicznych kanałów 

dostępu 
 Rachunek PRP bez dostępu do elektronicznych kanałów 

dostępu 
 

Niniejszym potwierdzam/y zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku. 
     

             
miejscowość, data  miejscowość, data  

   
podpis Posiadacza  podpis Współposiadacza 

 
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 

 
 
(wypełnia Bank): 
Rachunek otwarto dnia : |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 
                                                          (dd-mm-rrrr) 

 

Nadano nr  

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

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|                                                                        .......................................................................... 
             (dd-mm-rrrr)                                                                      stempel podpisowy i podpisy za Bank 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
związanych.  
 


