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Oddział / Centrum Korporacyjne w    

  
Data    

 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO AKCEPTACJI WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH 

w BOŚBank24 iBOSS  
 

Nazwa i adres Klienta 
lub pieczątka firmowa

1
 

 
 
 
 
 
 

Modulo Klienta  
(wypełnia Bank) 

 

1 
Proszę nie wypełniać pola, w przypadku gdy dyspozycja wypełniana jest dla grupy Klientów zgodnie z Wykazem obsługiwanych podmiotów. 

 
Niniejszym udzielam Pani/Panu 

2
: 

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

(imię i nazwisko)       (nr PESEL
3
)
 

 
pełnomocnictwa do akceptacji – samodzielnie/łącznie z drugą upoważnioną do tego osobą

3
 – kierowanych do Banku 

Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej Bankiem, w imieniu  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….,  

(podać nazwę firmy) 

 
zwanej dalej „Mocodawcą”, drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu funkcji Wnioski w systemie bankowości 
elektronicznej BOŚBank24 iBOSS, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wchodzących w zakres 
działalności Mocodawcy, z wyłączeniem poleceń przelewu. 
Jednocześnie upoważniam Panią/Pana

2
 ……………………………………………………………………………………… 

do akceptowania - samodzielnie/łącznie z drugą upoważnioną do tego osobą
3
 - do Banku, w imieniu Mocodawcy, 

drogą elektroniczną przy wykorzystaniu funkcji Wnioski systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS 
wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Mocodawcy, w tym dokumentacji związanej z ubieganiem się przez 
Mocodawcę o produkty bankowe. 

 
Postanowienia niniejszego Pełnomocnictwa pozostają w mocy do momentu jego odwołania albo otrzymania przez 
Bank oświadczenia o zakończeniu korzystania z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS.  

Zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Banku o wszelkich istotnych zmianach informacji zawartych w 
niniejszym Pełnomocnictwie, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do składania oświadczeń 
majątkowych lub przekazywania dokumentacji/informacji drogą elektroniczną za pomocą funkcji Wnioski systemie 
bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem bankowości elektronicznej – system BOŚBank24 
iBOSS w BOŚ S.A.” i akceptuję warunki w nim zawarte. 
 
 
2 
Niepotrzebne skreślić. 

3 
W przypadku nierezydenta wpisać rodzaj i numer dokumentu tożsamości. 

 

  

 Pieczątka firmowa Klienta i podpisy osób działających w imieniu Klienta 

  

Tożsamość osób i własnoręczność podpisów stwierdzam 

 Data przyjęcia Dyspozycji przez Bank  

   

   

Pieczątka imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego Pełnomocnictwo   
 


