
 
         

BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM 
GRUPA BPS 

 

 

Załącznik 4.8 

WNIOSEK O USŁUGĘ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
 DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO  

Modulo: ___________________________ 
 

  Wniosek o  pierwsze udostępnienie systemu*  Zmiana wniosku* 
 

 Posiadacz rachunku (wnioskodawca):  
 

Imię i nazwisko:  

Adres:  
 

Niniejszym wnoszę o: 

 udostępnienie systemu bankowości internetowej*  udostępnienie systemu bankowości mobilnej* 

- na warunkach określonych w obowiązującym w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim Regulaminie otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, do rachunków bankowych wskazanych w pkt. I, dla 
Użytkowników wskazanych w pkt. III 
 

I. Rachunki bankowe: 

 Wszystkie rachunki bankowe prowadzone   Wybrane rachunki bankowe 

 w ramach Umowy* (wymienić w tabeli poniżej)* 
 

NRB 1:  

NRB 2:  

NRB 3:  

NRB 4:  
 

II. Określam następujące limity kwotowe: 
   

Limity kwotowe (w zł.)  

Jednorazowy Dzienny Miesięczny 

   System bankowości internetowej**  

   System bankowości mobilnej*** 

III. Użytkownicy: 
 

Użytkownik 1  
Imię i nazwisko  

PESEL  
Dokument tożsamości  

Obywatelstwo  

Adres 
ulica: nr domu: nr lokalu: 

miejscowość: kod pocztowy: poczta: 

Zakres uprawnień 
 wszystkie  

rachunki* 
 wybrane rachunki*(wymienić): ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Środki dostępu do 
systemu bankowości 

internetowej**** 

krajowy nr telefonu do kodów SMS****: 

wnoszę o udostępnienie aplikacji dedykowanej:     TAK*      NIE* 

domyślna metoda autoryzacji****:                   kod SMS*                             kody z dedykowanej aplikacji * 

Autoryzacja transakcji 
płatniczych 

prawo do autoryzowania transakcji płatniczych:     TAK*      NIE* 

schemat autoryzowania transakcji płatniczych:    
 JEDNOOSOBOWO*  ŁĄCZNIE Z OSOBĄ*: ______________________________________________________ 

(wskazać Użytkownika, którego współdziałanie jest wymagane) 
 

Użytkownik 2  
Imię i nazwisko  

PESEL  
Dokument tożsamości  

Obywatelstwo  

Adres 
ulica: nr domu: nr lokalu: 

miejscowość: kod pocztowy: poczta: 



 

Zakres uprawnień 
 wszystkie  

rachunki* 
 wybrane rachunki*(wymienić): ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Środki dostępu do 
systemu bankowości 

internetowej**** 

krajowy nr telefonu do kodów SMS****: 

wnoszę o udostępnienie aplikacji dedykowanej:     TAK*      NIE* 

domyślna metoda autoryzacji****:                  kod SMS*                             kody z dedykowanej aplikacji * 

Autoryzacja transakcji 
płatniczych 

prawo do autoryzowania transakcji płatniczych:     TAK*      NIE* 

schemat autoryzowania transakcji płatniczych:    
 JEDNOOSOBOWO*  ŁĄCZNIE Z OSOBĄ*: ______________________________________________________ 

(wskazać Użytkownika, którego współdziałanie jest wymagane) 
 

Oświadczam, że: 
1) przyjmuję do wiadomości i stosowania Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, który określa 

warunki świadczenia usługi bankowości elektronicznej przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim: 

 TAK*       NIE* 
2) przyjmuję do wiadomości, że opis funkcjonalności występujących w ramach systemu bankowości elektronicznej lub w ramach 

poszczególnych usług, w tym zwłaszcza wersje lub nazwy systemu oraz nazwy lub wersji dedykowanej aplikacji lub aplikacji mobilnej 
są publikowane na stronie internetowej Banku (www.bsjl.pl) lub w systemie bankowości internetowej: 

 TAK*       NIE* 
3) posiadam zgodę Użytkowników na przekazanie danych osobowych w celu przetwarzania ich przez Bank w związku z świadczeniem 

usługi bankowości elektronicznej: 

 TAK*       NIE*  NIE DOTYCZY* 
4) poinformowałem Użytkowników o przysługujących im 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]: 

 TAK*       NIE*  NIE DOTYCZY* 
5) przedstawiłem Użytkownikom Klauzulę informacyjną Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim zawierającą informacje 

o przetwarzaniu danych osobowych: 

 TAK*       NIE*  NIE DOTYCZY* 
6) dane autoryzacyjne do pierwszego logowania zobowiązuję się odebrać w Placówce Banku, w której składam wniosek. 

 

   
 
 
 
 

 
 

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

 

 
       Data i podpis pracownika Banku 

 

*         zaznaczyć właściwe 
**       w przypadku nie wpisania limitu kwotowego, przelewy będą realizowane do wysokości salda na rachunku 
***     w przypadku limitu kwotowego w systemie bankowości mobilnej wartość musi być równa 0 lub większa od 0 (należy podać kwotę limitu) 
****   podanie krajowego numeru telefonu do otrzymywania kodów SMS jest obligatoryjne i konieczne do pierwszego logowania w systemie bankowości 

internetowej; domyślna metoda autoryzacji nie dotyczy pierwszego logowania; domyślną metodę autoryzacji można zmienić samodzielnie w systemie 

http://www.bsjl.pl/

