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WNIOSEK O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU 

PŁATNICZEGO („PRP”) 
 

 

Miejscowość       Data       

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we wniosku 
 
1. WYBÓR RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO 

 

 
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA RACHUNKU PŁATNICZEGO 

 

Oświadczam, że posiadam rachunek płatniczy  umożliwiający wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach 
płatniczych w walucie polskiej z wyłączeniem rachunków płatniczych prowadzonych w Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
 

 TAK   NIE  

 
3. DANE POSIADACZA RACHUNKU/ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO* 
 

Posiadacz rachunku Przedstawiciel ustawowy* 

Imię/Imiona i Nazwisko 
 

 

Nazwisko rodowe 
 

 

Imię matki  
Nr PESEL  
Seria i numer 
dokumentu tożsamości 
 

 

Data ważności 
dokumentu 
 

 

Miejsce urodzenia 
 

 

Kraj Urodzenia 
 

 

Obywatelstwo 
 

 

Status rezydencji 
 

 

Rezydent*/ Nierezydent* 
Nr telefonu/ów 
 

 

Adres email 
 

 

Adres zamieszkania na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
 

 

Adres do 
korespondencji na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

 

Imię/Imiona i Nazwisko 
 

 

Nazwisko rodowe 
 

 

Imię matki  
Nr PESEL  
Seria i numer 
dokumentu tożsamości 
 

 

Data ważności 
dokumentu 
 

 

Miejsce urodzenia 
 

 

Kraj Urodzenia 
 

 

Obywatelstwo 
 

 

Status rezydencji 
 

 

Rezydent*/ Nierezydent* 
Nr telefonu/ów 
 

 

Adres email 
 

 

Adres zamieszkania na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
 

 

Adres do 
korespondencji na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

 

 
4. ZGODA NA MARKETING  I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Posiadacz rachunku Przedstawiciel ustawowy* 

PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH KLIENTA I 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W 
CELACH MARKETINGOWYCH 

WYRAŻAM ZGODĘ: 
na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA 
(„Bank”) informacji o charakterze marketingowym (w 
tym informacji handlowych) za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących, 

WYRAŻAM ZGODĘ: 
na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA 
(„Bank”) informacji o charakterze marketingowym (w 
tym informacji handlowych) za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących, 

  Podstawowy rachunek płatniczy (osoby małoletnie, które ukończyły 13. lat a nie ukończyły lat 18.)  

  Podstawowy rachunek płatniczy (osoby pełnoletnie powyżej 18. lat ) 
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 TAK   NIE    
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w 
celu marketingu produktów lub usług podmiotów 
współpracujących1, 

 TAK   NIE    
na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze 
marketingowym (w tym informacji handlowych) 
dotyczących podmiotów współpracujących1 za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących 

 TAK   NIE  

 TAK   NIE    
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w 
celu marketingu produktów lub usług podmiotów 
współpracujących1, 

 TAK   NIE    
na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze 
marketingowym (w tym informacji handlowych) 
dotyczących podmiotów współpracujących1 za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących 

 TAK   NIE 

W dowolnym momencie można wycofać wszystkie 
lub wybrane z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych np. 
listownie na adres Banku, składając oświadczenie w 
placówkach, za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej. 

W dowolnym momencie można wycofać wszystkie 
lub wybrane z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych np. 
listownie na adres Banku, składając oświadczenie w 
placówkach, za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej. 

 Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych w celach marketingowych.  
Po złożeniu sprzeciwu Bank nie będzie przetwarzał 
danych osobowych w celach marketingowych i nie 
będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych 
w żadnej formie. 

 Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych w celach marketingowych.  
Po złożeniu sprzeciwu Bank nie będzie przetwarzał 
danych osobowych w celach marketingowych i nie 
będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych 
w żadnej formie. 
 

  Potwierdzam otrzymanie informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych. 
 Potwierdzam otrzymanie informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

 
5. WYBÓR PRODUKTÓW I USŁUG DLA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
 

 Posiadacz rachunku 

USŁUGA BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ I USŁUGA 
BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ 

Chcę otrzymać dostęp do produktów i usług za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej i usługi 
bankowości telefonicznej 
 

 TAK   NIE  

INDYWIDUALNE DANE 
UWIERZYTELNIAJĄCE  

Indywidualne dane uwierzytelniające, w tym inicjalne hasło dostępu, przekazywane są zgodnie z dyspozycją 
Posiadacza rachunku, w formie sms albo w postaci papierowej w placówce Banku.  
 
 

 Kody SMS 

 Karta kodów jednorazowych 

KARTA DO KONTA 
 

1)  TAK  NIE     
2) Dane do umieszczenia na karcie:  
  

 Imię i nazwisko (maksymalnie 21 znaków)  
 

 

   

   

Podpis Posiadacza rachunku   Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika 

 

[Podstawowy rachunek płatniczy (osoby małoletnie, które ukończyły 13.lat a nie ukończyły 18. lat] 
Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na zawarcie Umowy oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód przez Posiadacza rachunku 

 
 

  

   

Podpis Przedstawiciela ustawowego*   Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika 
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[Wypełnia Bank w sytuacji, gdy klient posiada rachunek płatniczy w Banku, albo oświadczył, że posiada rachunek płatniczy w walucie polskiej 
w innym banku z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej]  
 
6. WYPEŁNIA ODDZIAŁ PKO BANKU POLSKIEGO SA 
 
Zgodnie z postanowieniami „Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim” § 5 ust. 2 pkt 1, PKO Bank Polski SA odmawia 
zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego. 
 
Zgodnie z ustawą w przypadkach odmowy z określonych przyczyn w przypadkach wskazanych w art. 59ic ust. 6 i 7 dostawca niezwłocznie 
informuje o przyczynach odmowy. 
 

 

Data (dd.mm.rrrr) 

 

  

  

 Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
1 Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wskazany na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot,  

który zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski S.A usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty. 

 


