Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego rachunku
płatniczego

Miejscowość:

Data:

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego w Alior Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731;
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910 zł, zwanym dalej „Bankiem”.
Dane wnioskodawcy:
1.

___________________________________________, PESEL*/Data urodzenia*: ______________

2.

___________________________________________, PESEL*/Data urodzenia*: ______________

Dane rachunku płatniczego:
Wariant rachunku: Podstawowy rachunek płatniczy
Waluta rachunku: PLN
1)

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia co najmniej:
a)

dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;

b)

dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w
Placówce Banku w godzinach pracy Banku lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli posiadacz
rachunku wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;

c)

wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach
akceptujących instrumenty płatnicze, w Banku, 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 Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących
przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku.

2)

Wnioskodawca oświadcza, że żaden dostawca usług płatniczych w ramach działalności wykonywanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi dla wnioskodawcy innego rachunku płatniczego w walucie polskiej (PLN),
umożliwiającego wykonywanie transakcji określonych w ust. 1.

3)

Bank może poprzez centralną informację o rachunkach, o której mowa w art. 92bb ustawy – Prawo bankowe, sprawdzić
czy wnioskodawca posiada rachunek płatniczy umożliwiający wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 1.

4)

Wnioskodawca oświadcza, że znane są mu postanowienia zawarte w Regulaminie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych,

5)

Wnioskodawca potwierdza, że zapoznał się z klauzulą Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i
prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank i wyraża zgodę na kontakt w celu
przedstawienia mu oferty.
Podpis wnioskodawcy */ wnioskodawców *

______________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
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