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ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU 
o wydanie Karty kredytowej Visa Business 

 
DEKLARACJA 

 
Proszę o wydanie Karty Visa Business dla niżej wymienionej osoby 

 
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i zaznaczenie odpowiednich pól znakiem x. 
 
1. Płeć*: 

Kobieta  Mężczyzna  
 
2. Imię (imiona)  
                            

 
3. Nazwisko 
                            

 
4. Nazwisko rodowe 
                            

 
5. Nazwisko rodowe Matki 
                            

 
6. Imię Ojca      7. Imię Matki 
                            

 
8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)                         9. Miejsce urodzenia  
  _   _                        

 
10. PESEL                11. Dokument tożsamości* 

     Dowód osobisty          Paszport        Karta stałego pobytu          inny:……………………… 
           

 
   

12. Seria, numer dokumentu tożsamości                   Data wydania**   
                        -   -     

 
Organ wydający**   

 
 
13. Adres zameldowania na pobyt stały 

ulica:  

kod:   -    miasto:  

    numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) 0   -         

 
14. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres firmy)*** 

ulica:  

kod:   -    miasto:  

    numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) 0   -         

15. Numer telefonu komórkowego             

 

                                                 
* zaznaczyć odpowiednie 
** - nie należy wypełniać w przypadku nierezydenta legitymującego się dokumentem tożsamości, w którym brak jest tych danych 
*** - prosimy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na inny adres niż adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku we Wniosku 
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Dla wskazanej osoby proszę o wydanie karty Visa Business 

16. Rodzaj grafiki karty*:   linia czarna   
 
17. Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie  
                         

Maksymalnie 25 znaków wraz z odstępami. Prosimy nie wpisywać inicjałów, tytułów, pseudonimów itp. 
 

18. Proszę o ustalenie limitu karty, w wysokości       PLN 

Limit karty może być niższy lub równy limitowi kredytowemu. W przypadku podania limitu przewyższającego limit kredytowy zostanie on zmniejszony do 
wysokości limitu kredytowego. 
 

 
Informacje dodatkowe 

19. Hasło aktywacji karty w Call Center 
Pytanie: 
 

 

Odpowiedź: 

 
20. Czy do karty dołączyć płatne ubezpieczenie?*:  TAK   NIE 

 Ubezpieczenie spłaty zadłużenia 
 Pakiet ochronny 

 
21. Karta ma być wydana w trybie ekspresowym?*:  TAK   NIE 
 

 

Podpis i stempel Posiadacza rachunku 

 

 

 
 

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania karty stanowiący wzór podpisu 

 
 

Stempel imienny i podpis osoby przyjmującej Wniosek i stwierdzającej autentyczność podpisu/podpisów 
 

 

Data i miejscowość 

 
Informacja administratora danych osobowych 
Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a przez Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aleja Jana Pawła II 12, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 12; 
2) podane przez mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Bank niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem 

umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 
szczególności ustawy Prawo bankowe lub Regulaminów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków; 

3) dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom wskazanym w art. 104 ust. 2, art. 105 ustawy Prawo bankowe, w szczególności do innych 
banków, FIRST DATA POLSKA S.A., Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, chyba że 
upoważnię Bank do przetwarzania moich danych osobowych w szerszym zakresie; 

4) przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych; 
5) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. 
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.). 

 

 
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania karty dodatkowej stanowiący wzór podpisu 

 
Data i miejscowość 

* - zaznaczyć odpowiednie  


