
 

 
BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM 

GRUPA BPS 
Załącznik nr 7.8 

 1 

 
numer umowy ramowej 

 

nazwa Posiadacza rachunku, adres 
 

DYSPOZYCJA SMS 
 aktywacja  zmiana  rezygnacja 

 

I. Upoważniam  Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim do przekazywania na telefon komórkowy nr  

__ __ __ __ __ __ __ __ __, imię i nazwisko Użytkownika: _______________________________,  

informacji o zmianie salda na rachunkach:  
 

typ rachunku ...................... nr  

 

typ rachunku ..................... nr  

 

typ rachunku ..................... nr  

 

 

 

 

 

 

 

II. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. informacje o rachunku przekazywane będą do następnego dnia roboczego po dniu, w którym zmieniło się 

saldo na rachunku; 
2. Bank rozpocznie realizację usługi od drugiego dnia roboczego dla Banku, przy czym daty złożenia dyspozycji 

nie wlicza się do tego okresu; 
3. aktualizacja salda związana z realizacją czeków, operacjami dokonywanymi kartą płatniczą, może być 

dokonywana z opóźnieniem wynikającym z systemu rozliczeń tych transakcji. 

III. Oświadczam, że: 
1. przyjmuję do wiadomości i stosowania „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych”, który stanowi integralną część dyspozycji; 
2. posiadam zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych osobowych w celu przetwarzania ich przez Bank 

w związku z realizacją usługi SMS; 
3. poinformowałem Użytkownika o przysługujących mu prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO]; 

4. przedstawiłem Użytkownikowi Klauzulę informacyjną Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim 
zawierającą informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 

 
 

miejscowość i data  

Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisów i tożsamości osób składających podpisy w imieniu Posiadacza 
rachunku 

 

   
 

      

      

      

1. Dni tygodnia Pon. Wto. Śro. Czw. Pią. Sob. Nie. 

 (T / N)        

2. W godzinach Od   Do    

3. Limit dzienny powiadomień sms        

4. Po zwiększeniu salda o więcej niż:        

5. Po zmniejszeniu salda o więcej niż:        

 

 
 
 
 
 

 
pieczątka firmowa i podpisy osób upoważnionych za Posiadacza rachunku 

 
 
 
 

Stempel memoriałowy podpis pracownika Banku 


