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Pełna nazwa Posiadacza rachunku  
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DEBETOWEJ 
 (Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami) 

 DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 
VISA MASTERCARD 

  Visa Classic Debetowa 

  Visa payWave 

  Naklejka zbliżeniowa 

  MasterCard PayPass 

 

 

 DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 

  Visa Business    MasterCard Business PayPass 

 

Numer rachunku bankowego, do którego ma być wydana karta: 

                          

 
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA KARTY: 
 

Nazwisko:  
 

Imię / Imiona:  
 

Numer ewidencyjny 
PESEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

  
             
Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami. Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów): 

 
 

 
Nazwa Posiadacza rachunku do umieszczenia na karcie dla Klienta Instytucjonalnego (max 26 znaków razem ze spacjami. Prosimy 
nie wpisywać tytułów i pseudonimów): 

 
 

Limity transakcyjne:  
Uwaga: dzienny limit transakcji internetowych nie może być wyższy niż dzienny limit transakcji bezgotówkowych, w przypadku rezygnacji z 
wybranego limitu należy wstawić ,,0”): 
 Dzienny limit transakcji gotówkowych                             złotych 

 Dzienny limit transakcji bezgotówkowych               złotych, w tym 

 Dzienny limit transakcji internetowych   złotych 

 
 
Wyrażam  / -y zgodę na objęcie karty ubezpieczeniem: 

 TAK              NIE           
 

 

WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  
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Wyrażam / - y zgodę na przekazywanie miesięcznego zestawienie transakcji dokonanych kartą płatniczą (usługa płatna 
zgodnie z TOiP):     

 NIE              TAK           
                                   na adres mailowy : ………………………………………………………………………. 
                                   pisemnie (listem zwykłym) na ostatni  podany przeze mnie adres do korespondencji 
                                   podczas osobistego kontaktu w jednostce Banku 
 
Oświadczenia Posiadacza rachunku 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie. 
2. Oświadczam, że otrzymałem i akceptuję zapisy „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych dla Klientów 

Indywidualnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym” lub Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych  w Warmińskim Banku Spółdzielczym”. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przeze mnie wniosku o wydanie karty dla wskazanej osoby fizycznej tj. Użytkownika karty 
oznacza, że upoważniam wskazaną we wniosku osobę, do dokonywania transakcji przy użyciu karty w ciężar mojego rachunku 
bankowego. 

4. Zobowiązuję się do zapoznania Użytkownika karty z Regulaminem wymienionym  w pkt 2. 
5. Informacje o prawach na przetwarzanie danych osobowych określone zostały w Klauzulach informacyjnych. 

 
 
………………………………………………………….     …………………………………………………………………… 
Miejscowość i data                          Podpisy osób działających  w imieniu    

Posiadacza rachunku 
 
  
Oświadczenia Użytkownika karty 

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Posiadacza rachunku z  zapisami ,,Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Indywidualnych w Warmińskim  Banku Spółdzielczym” Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków  
bankowych dla Klientów Instytucjonalnych  w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.  

2. Informacje o prawach na przetwarzanie danych osobowych określone zostały w Klauzulach informacyjnych. 
 

 
 

…………………………………………….……….                                                                              …………………………………………………………………. 
Miejscowość i data                           Podpis Użytkownika karty 

 
   

 właściwe zaznaczyć „X”    
 

(wypełnia placówka operacyjna)                
 

 
Wniosek o wydanie karty debetowej wpłynął dnia:        ……….……………………………….…… 
                                                                                                     (data, pieczątka Banku) 
 
Potwierdzam pieczęć i / lub podpisy osób działających  
w imieniu  Posiadacza rachunku. 
                                                                                                         ……….……………………………….……………………………………………………………….. 

                                                                                       (imię i nazwisko lub pieczęć funkcyjna i podpis Pracownika Banku) 
 
 
 
Wniosek wprowadzano do Systemu obsługi kart:                    ……….………………………………….………………………………………………………….. 

                         (data, imię i nazwisko lub pieczęć funkcyjna i podpis Pracownika Banku) 
 
 

Nr karty wydanej na podstawie wniosku 
 

 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
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