Załącznik nr 1do „Instrukcji służbowej obsługi dopuszczalnego salda debetowego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie”

Wpisano do rejestru zgłoszeń
pod nr ........... dnia ...............

WNIOSEK
O DOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE DLA POSIADACZA RACHUNKU
OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWEGO „KONTO ............................”
(JEDNORAZOWE */ DO 12 MIESIĘCY *)

....................................................................................... urodzony (a) .........................................
(nazwisko i imię)

numer PESEL ..............................................................., legitymujący się dowodem osobistym
....................................................... wydanym przez ....................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

w dniu ............................................... zamieszkały (a) w .............................................................
.......................................................................................................................................................
(dokładny adres)

Zwracam się z prośbą o ustalenie*/ zmianę*/ dopuszczalnego salda debetowego w
wysokości ……………………….………… zł (słownie: …………………………………..
..…………………………………………………………………….…..) w rachunku numer
………………………………..........................................…………….……. na okres od dnia
............................. do dnia ................................

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

..............................................
(podpis Posiadacza rachunku)

INFORMACJA DLA POSIADACZA RACHUNKU
1. Informujemy, że podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w
Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, w celach związanych z rozpatrzeniem
wniosku o udzielenie dopuszczalnego salda debetowego, a w przypadku odmowy udzielenia w celach archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Państwa dane będą udostępniane, zgodnie z art.105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr
72 poz.665 z późn. zm.):
1) innym bankom,
2) instytucjom utworzonym przez banki do zbierania i udostępniania bankom informacji o wierzytelnościach, w tym do:
a) Systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich, z siedzibą w
Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
b) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, Biuro
Obsługi Klienta ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
a za ich pośrednictwem: biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530 z późn. zm.), na
podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, instytucjom finansowym będącym podmiotami
zależnymi od banków, innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności
bankowych,
3) biurom informacji gospodarczej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionych celach.
Podpis Posiadacza rachunku: ………………………………………….

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77A, 02679 Warszawa, Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oraz
instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. nr
72 poz. 665 z późn. zmianami) dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową w tym w szczególności w
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego również w przypadku kiedy nie doszło do zawarcia z
Bankiem aneksu do umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
4. Złożenie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 jest dobrowolne. Zostałem/am
poinformowany o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
Podpis Posiadacza rachunku: ………………………………………….

==================================================================
Proponowana kwota dopuszczalnego salda debetowego …………………………………..
...........................................................
(data i podpis pracownika Banku)

==================================================================
DECYZJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

Przyznaje się Pani/Panu ...............................................................................................................
kwotę dopuszczalnego salda debetowego w ROR, do rachunku nr ............................................
w wysokości ................................ zł (słownie: ..........................................................................),
którego aktualne oprocentowanie wynosi ............ % w stosunku rocznym, na warunkach
określonych w umowie.

......................................................................
(stempel i podpisy osób działających w imieniu Banku)

O decyzji Banku zawiadomiono Wnioskodawcę ustnie * / na piśmie *

...........................................................
(data i podpis pracownika Banku)

*/ niepotrzebne skreślić

