
…………………………………………………...
Numer statystyczny REGON Wzór pieczęci firmowej (jeżeli dotyczy)

Nazwa i adres Posiadacza rachunku

                                                          

Numer modulo Klienta

KARTA WZORÓW PODPISÓW
osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem(-ami) bankowym(-ymi) numer:

Wymagana kombinacja podpisów:
1 podpis 2 podpisy w dowolnym powiązaniu 3 podpisy w dowolnym powiązaniu

2 podpisy w tym jeden z tabeli …..... 3 podpisy w tym jeden z tabeli ….....

Inne: Inne:

Tabela 1. Osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Lp. Imię i Nazwisko 
cechy dokumentu tożsamości, 

PESEL, obywatelstwo

Miejsce zameldowania Stanowisko Wzór podpisu

1.

2.

3.

Osoby wymienione w Tabeli 1 uprawnione są do dysponowania rachunkiem z tytułu zajmowanych stanowisk.

Tabela 2. Pełnomocnicy
Lp. Imię i Nazwisko

cechy dokumentu tożsamości, 
PESEL, obywatelstwo

Zakres 
pełnomocnictwa 

Miejsce 
zameldowania

Wzór podpisu Potwierdzenie wzoru 
podpisu 

1.

2.

3.



Oświadczamy, iż osoby wymienione w Karcie Wzorów Podpisów,  jako „pełnomocnicy”, ustanawiamy naszymi 
pełnomocnikami do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na: wszystkich rachunkach bankowych*)1 na 
następujących rachunkach bankowych*), w zakresie i w sposób podany przy poszczególnych nazwiskach.

        .........................................................................
        (pieczątka firmowa i podpisy osób uprawnionych)

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzam/my*) otrzymanie informacji, że: 
1) administratorem danych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w ……………………………..,
2) dane są zbierane w związku ze świadczoną przez Bank usługą i mogą być wykorzystywane do celów związanych z działalnością Banku,
3) zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w 

ustawie Prawo bankowe,
4) przysługuje mi/nam*) prawo dostępu do treści moich/naszych danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

Podpisy osób wymienionych w Tabeli 1. Podpisy osób wymienionych w Tabeli 2.
1. ……………………………………. …………………………………….

2. ……………………………………. …………………………………….

3. ……………………………………. …………………………………….

4……………………………………..

______________________________________________________________________________
Tożsamość osób i własnoręczność podpisów sprawdzono

...................................................................................... …………………………….
podpis i stempel memoriałowy pracownika Banku          data i miejscowość

1 dotyczy również rachunków nowootwieranych


