
        

  
 
                                                                                                                      
 

 
 

 
 

 
 

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ KLIENT INSTYTUCJONALNY 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE USŁUGI*/ ZMIANĘ W USŁUDZE* 

 
Oświadczam, że posiadam wymagania sprzętowe i systemowe o poniższych parametrach: 

1) Komputer z aktualnym systemem operacyjnym Windows i dostęp do sieci Internet; 
2) Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji; 
3) Aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zapora (firewall); 

a w przypadku wyboru autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej także 
4) Telefon komórkowy z systemem  w wersji Android 6.x i nowszej lub iOS 9.x i nowszej oraz dostęp do sieci  Internet na urządzeniu 

mobilnym; 
5) Dostęp do portalu Google Play lub App Store, z którego zasobów pobierana jest aplikacja mobilna; 
6) Włączoną/odblokowaną funkcjonalność powiadomień PUSH na urządzeniu mobilnym. 

  
 
Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania wyciągów 
papierowych przekazywanych przez Bank drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza 
rachunku/odbieranych osobiście przez Posiadacza rachunku w placówce Banku.     
 

 TAK              NIE (przypadku wybrania opcji NIE za wysyłane/odbierane wyciągi Bank będzie pobierał opłatę 
zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji) 

 

 Wnioskuję o ustalenie limitów transakcyjnych w usłudze bankowości elektronicznej*:  
 
 

Kanał www  jednorazowy (dla   pojedynczej 
transakcji płatniczej)   dzienny   

Kanał mobilny  jednorazowy (dla   pojedynczej 
transakcji płatniczej)   dzienny   

 
* Limity wypełnić tylko w przypadku ustalenia indywidualnych limitów Informacja o limitach transakcyjnych ustanowionych przez Bank  
podawana jest w Komunikacie publikowanym na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  

Pełna nazwa Posiadacza rachunku : 
 
…………………………………………………………………..…………………… 
 
………………………………………………………………………………..……… 
Modulo 
……………………………………………………………………………………….. 



 
 

 Wnioskuję o wprowadzenie poniższych Użytkowników ****: 
 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….…. 

PESEL………………………………………………………………………..   nr tel. 48………………………………………………………… 

  logowanie / autoryzacja aplikacja mobilna 

  logowanie / autoryzacja kod SMS + PIN 

  logowanie / autoryzacja karta mikroprocesorowa + PIN (e-podpis) ** 

Użytkownik z prawem podpisu      TAK***   NIE                                                     Administrator   TAK***     NIE         

 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….…. 

PESEL………………………………………………………………………..   nr tel. 48………………………………………………………… 

  logowanie / autoryzacja aplikacja mobilna 

  logowanie / autoryzacja kod SMS + PIN 

  logowanie / autoryzacja karta mikroprocesorowa + PIN (e-podpis) ** 

Użytkownik z prawem podpisu      TAK***   NIE                                                      

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….…. 

PESEL………………………………………………………………………..   nr tel. 48………………………………………………………… 

  logowanie / autoryzacja aplikacja mobilna 

  logowanie / autoryzacja kod SMS + PIN 

  logowanie / autoryzacja karta mikroprocesorowa + PIN (e-podpis) ** 

Użytkownik z prawem podpisu      TAK***   NIE                                                      

  czytnik kart **                         TAK   NIE                                                     ilość  szt.………… 

 
** w przypadku wyboru logowanie/ autoryzacja kartą mikroprocesorową + PIN (e-podpis), Użytkownik otrzymuje kartę 
mikroprocesorową oraz opcjonalnie czytnik kart, za które Posiadacz rachunku ponosi opłatę zgodnie z obowiązującą „Taryfą 
opłat i prowizji bankowych Warmińskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych”, 
*** Użytkownik z prawem podpisu musi być wskazany w karcie wzorów podpisów 
Użytkownik bez prawa podpisu może korzystać z usługi bankowości elektronicznej jednak bez możliwości autoryzowania 
transakcji płatniczych. W bankowości korporacyjnej jeden z Użytkowników musi posiadać prawa administratora - osoba  
ta  nadaje uprawnienia pozostałym Użytkownikom, 
**** UWAGA - w przypadku Użytkowników, którzy nie mają w Banku nawiązanej żadnej relacji, konieczne jest podanie 
dodatkowych danych osobowych niezbędnych do założenia kartoteki dla wskazanego Użytkownika na drukach obowiązujących 
w Banku. 
 
 

  Wnioskuję o zmianę metody logowania / autoryzacji / nr telefonu na: 
 
Imię i nazwisko Użytkownika Nowy nr telefonu  

(wyłącznie operator krajowy)  
Nowa metoda logowania / autoryzacji 

 48 
  aplikacja mobilna   
  kod SMS + PIN 
  karta mikroprocesorowa + PIN (e- podpis)** 

 48 
  aplikacja mobilna   
  kod SMS + PIN 
  karta mikroprocesorowa + PIN (e- podpis)** 

 



 
 

** w przypadku wyboru nowej metody karta mikroprocesorowa + PIN (e-podpis), Użytkownik otrzymuje kartę 
mikroprocesorową oraz opcjonalnie czytnik kart, za które Posiadacz rachunku ponosi opłatę zgodnie z obowiązującą „Taryfą 
opłat i prowizji bankowych Warmińskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych”, 
 

  Wnioskuję o usunięcie z usługi bankowości elektronicznej poniższych Użytkowników:  
 

Lp.  Imię i nazwisko Uwagi 

   

   

 Inne: ………….…….…………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………………… 

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

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

Osoba, z którą należy się kontaktować w sprawie wniosku oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail :  

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

 
Oświadczenia Posiadacza rachunku: 

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

Klientów Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym” oraz ,,Zasad bezpiecznego korzystania z usługi 
bankowości elektronicznej”. 

3) Zostałem/-am poinformowany/-a o konieczności zapoznania się z instrukcjami Użytkownika usługi bankowości 
elektronicznej zamieszczonymi na stronie internetowej Banku. 

4) Zobowiązuję się do zapoznania Użytkowników z dokumentami wymienionymi w pkt 2)-3). 
5) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przeze mnie wniosku o udostępnienie usługi bankowości elektronicznej  

dla wskazanej osoby fizycznej bez prawa podpisu oznacza, że upoważniam wskazaną we wniosku osobę  
do dokonywania w moim imieniu  czynności bankowych z wyłączeniem transakcji płatniczych w ciężar mojego rachunku 
bankowego.  
 
 
 

 

 

………………………………………………….…………………. 
                     (miejscowość i data) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
Pieczęć i / lub  podpisy osób działających  w imieniu   Posiadacza 
rachunku  

* niepotrzebne skreślić             □ właściwe zaznaczyć „X” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (wypełnia Operator)                     

 
Data wpływu: ……………………..……………… 

Zlecenie wykonano w dniu ……………………………………… 

Numer w Rejestrze : ………………………………………………...       
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
  


