WNIOSEK
o otwarcie Rachunku podstawowego
(pola opisowe prosimy wypełnić drukowanymi literami, w polach wyboru prosimy wstawić „X”)

INFORMACJE O RACHUNKU PODSTAWOWYM
Rachunek podstawowy:
 przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego:
- prowadzenie innego rachunku płatniczego dotyczy dostawców będących bankami krajowymi, oddziałami banków zagranicznych
i instytucjami kredytowymi oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi,
 prowadzony jest wyłącznie w złotych (PLN) jako rachunek indywidualny,
 umożliwia dostęp wyłącznie do podstawowych transakcji: wpłat i wypłat gotówki, płatności przy użyciu karty lub narzędzi internetowych, tj.:
- dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
- dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy,
lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
- wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty
płatnicze, placówce dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego
wykorzystania karty,
 nie mogą być do niego powiązane produkty kredytowe (jak kredyt w koncie osobistym),
 nie przewiduje prowadzenia produktów oszczędnościowych (np. lokat) ani rachunków walutowych,
 Bank prowadzi Rachunek podstawowy bezpłatnie, przy czym może pobrać opłaty za określone tzw. podstawowe transakcje lub usługi
dodatkowe (usługi na wniosek Klienta).
Bank może pobrać opłaty za wykonanie podstawowych transakcji w przypadku:
- każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie
5 takich transakcji,
- wykonania każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących
do Banku, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5 takich transakcji,
- transgranicznych transakcji płatniczych.
Szczegółowe informacje o Rachunku podstawowym znajdują się w Umowie ramowej Rachunku podstawowego (Ogólnych Warunkach Umowy
Rachunku podstawowego, a o wysokości opłat – w Taryfie Prowizji i Opłat Rachunku podstawowego), której wzór udostępniony jest w oddziale
Banku i na stronie internetowej Banku.
DANE KLIENTA
Imię
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Numer PESEL
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Numer telefonu do kontaktu I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Data urodzenia (rrrr-mm-dd) I__I__I__I__I - I__I__I - I__I__I
Seria i numer dokumentu tożsamości I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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Adres zamieszkania
Ulica/Nr domu/Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
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Kraj I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adres korespondencyjny – jeśli inny niż adres zamieszkania
Ulica/Nr domu/Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
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BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy
w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl

Wnioskuję o otwarcie dla mnie jako konsumenta Rachunku podstawowego zgodnie z ofertą BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień
złożenia niniejszego wniosku:
wraz z Użytkowaniem karty debetowej

wraz z funkcjonalnością Wypłat gotówki przy użyciu terminala płatniczego

wraz z dostępem do bankowości telefonicznej
wraz z dostępem do bankowości internetowej
OŚWIADCZENIE KLIENTA
Oświadczam, że w chwili składania niniejszego wniosku posiadam rachunek płatniczy w innym banku krajowym lub u innego dostawcy usług
płatniczych:
TAK

NIE

Oświadczam, że w chwili składania niniejszego wniosku posiadam rachunek płatniczy w BNP Paribas Bank Polska S.A.:
TAK

NIE

Data I__I__I__I__I - I__I__I - I__I__I

Podpis Klienta

DECYZJA
Wniosek Pana/Pani I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
o otwarcie Rachunku podstawowego został:
ZAAKCEPTOWANY
ODRZUCONY z powodu

Data I__I__I__I__I - I__I__I - I__I__I

Podpis za Bank
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