Miejsce na barcode

Data wypełnienia wniosku: 11.01.2021

Wniosek o Konto z Lwem PRP (podstawowy
rachunek płatniczy) w PLN
Konto z Lwem PRP w PLN umożliwia wyłącznie
1.

dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;

2.

dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie
lub w placówce ING Banku Śląskiego S.A. (dalej Bank) 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;

3.

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.

Dane osobowe Klienta
Nazwisko i imię/imiona:
Numer PESEL:
(inny identyfikator dla nierezydenta)

Data urodzenia:
Dokument tożsamości seria i numer:
Data ważności dokumentu tożsamości:

bezterminowo

Adres zamieszkania lub korespondencyjny
na terenie Polski:

Oświadczenie o posiadaniu rachunku płatniczego
(z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej)

Oświadczam, że nie mam rachunku płatniczego (oszczędnościowo - rozliczeniowego) w PLN w Polsce.
Oświadczam, że mam rachunek płatniczy (oszczędnościowo - rozliczeniowego) w PLN w Polsce.
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Wnioskuję o

Kartę płatniczą do rachunku:

(zaznacz to, co zamawiasz)

Zawarcie umowy Konta z Lwem PRP

Visa Zbliżeniowa

System bankowości internetowej Moje ING

Moja Karta ING

W związku ze złożeniem Wniosku o Konto z Lwem PRP w PLN wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak: imię i
nazwisko, pesel, nr dokumentu tożsamości lub wskazany inny identyfikator, datę urodzenia, adres zamieszkania albo korespondencyjny.
Oświadczam, że Bank przekazał mi Dokument dotyczący opłat.

Wypełnia Bank
Odmowa zawarcia umowy Konta z Lwem PRP następuje z powodu:
braku możliwości zawarcia umowy Konta z Lwem PRP
posiadania przez osobę wnioskującą rachunku płatniczego w PLN w Polsce
braku ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej
umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a konsumentem została rozwiązana ze względu na
rażące naruszenie jej postanowień przez konsumenta
braku podpisania umowy przez osobę wnioskującą w placówce Banku w terminie 10 dni roboczych od daty
złożenia kompletnego wniosku
nielegalnego przebywania przez osobę wnioskującą na terytorium państwa członkowskiego
braku wskazania przez osobę wnioskującą adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
określonego w ustawach szczególnych:
ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(do wpisania inna ustawa szczególna)

Data złożenia wniosku:

Placówka bankowa:

Podpis i identyfikator osoby

Podpis osoby wnioskującej o otwarcie

upoważnionej do reprezentowania Banku

Konta z Lwem PRP

Oświadczam, że otrzymałem Informację ING Banku Śląskiego S.A. wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o danych osobowych

Podpis i identyfikator osoby

Podpis osoby wnioskującej o otwarcie

upoważnionej do reprezentowania Banku

Konta z Lwem PRP

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000005459, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 634-013-54-75, o wpłaconym kapitale zakładowym 130 100 000,00 zł. www.ing.pl

Strona: 2 z 2. Wniosek o Konto z Lwem PRP (podstawowy rachunek płatniczy) w PLN

