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Karta Informacyjna 

do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem nie będącym Konsumentem 

 

Cześć I - Karta Informacyjna 

1. Osoby uprawnione w imieniu Klienta do zawierania Transakcji będących przedmiotem Umowy Ramowej dotyczącej 

Transakcji Skarbowych z Klientem nie będącym Konsumentem zawartej w……………………………… w dniu ……………… 

(„UmowaRamowa”): 

 

Imię i nazwisko PESEL osoby uprawnionej Nr telefonu osoby uprawnionej 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Proszę o doręczanie korespondencji związanej z Umową Ramową na następujący adres: 

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

3. Proszę o doręczanie potwierdzeń Transakcji będących przedmiotem Umowy Ramowej na następujący adres poczty 

elektronicznej: 

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

4. Prosimy o doręczanie informacji na temat oferowanych przez Bank usług inwestycyjnych, w szczególności nowych lub 

zmienianych regulaminów lub zawiadomień określających treść zmian regulaminów mających zastosowanie do 

transakcji zawieranych na podstawie niniejszej umowy (łącznie „zmiany regulaminów”): 

□ w postaci elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej;  

□ w  formie  pisemnej, przesyłką  poleconą  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  przesyłaną  na  adres 

korespondencyjny wskazany powyżej. 

 

 

_______________________________________ 

        podpisano w dniu 

 

_______________________________________ 

        w imieniu Klienta 
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Część II - Wykaz Rachunków Rozliczeniowych Klienta 

Dane Klienta (imię, nazwisko i adres) 

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

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

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

Dane osoby reprezentującej Klienta (imię i nazwisko) 

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

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

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

 
 

Numer Rachunku Rozliczeniowego Waluta Rachunku 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

_______________________________________ 

        podpisano w dniu 

 

_______________________________________ 

        w imieniu Klienta 
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