INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
www.inteligo.pl
tel.: 800 121 121 lub +48 81 535 67 89
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Potwierdzenie/aktualizacja* danych Posiadacza Inteligo Konto Dziecka/Małoletniego (dotyczy
Inteligo Konto Dziecka i Kont przekształconych z Inteligo Konto Dziecka na Konto Inteligo
indywidualne dla os. małoletnich)
Miejscowość

Dzień

Miesiąc

Rok

Część A
(część przeznaczona do wypełnienia przez Rodzica)
Ja, niżej podpisany(a)
Imię i nazwisko Rodzica
Nr PESEL

niniejszym potwierdzam, że poniższe dane mojego Dziecka:
Imię (imiona) i nazwisko Dziecka**
Nr PESEL
Typ dokumentu tożsamości**
seria i numer dokumentu tożsamości
wydanym w dniu

Dzień

Miesiąc

Rok

ważnym do

Dzień

Miesiąc

Rok

są zgodne z ww. dokumentem tożsamości.
Adres korespondencyjny Dziecka:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

-

Miasto:
Kraj:

Część B

(część przeznaczona do wypełnienia przez Dziecko, które ukończyło 13 lat)
1)

Wyrażam zgodę

na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
TAK

2)

na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących**,
TAK

3)

NIE

NIE

na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów
współpracujących** za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
TAK

NIE

Proszę o wydanie narzędzi autoryzacyjnych do mojego Konta Inteligo.****

TAK

NIE

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02 -515 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525 -000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

Poniżej składam swój własnoręczny podpis, który będzie stanowił dla Banku jednocześnie wzór podpisu dla celów identyfikacyjnych*****:

Wzór podpisu osoby Małoletniej, która ukończyła 13 lat.

Część C
(część przeznaczona do podpisu przez Rodzica)
Niniejszym potwierdzam zgodność powyższych danych mojego Dziecka*.
(Oświadczenie dotyczy Dziecka, które nie ukończyło 13 lat)

Niniejszym potwierdzam zgodność powyższych danych oraz własnoręczność podpisu mojego Dziecka oraz wyrażam zgodę na złożenie przez Małoletniego na niniejszym
dokumencie oświadczenia w zakresie zgody bądź jej niewyrażenia:
1) na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
2) na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących***,
3) na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów
współpracujących*** za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
(Oświadczenie dotyczy osoby Małoletniej, która ukończyła 13 lat).

Proszę o wydanie narzędzi autoryzacyjnych do Konta Inteligo mojego Dziecka (Oświadczenie dotyczy Dziecka, które nie ukończyło 13 lat) /Wyrażam zgodę na wydanie narzędzi
autoryzacyjnych do Konta Inteligo na wniosek Małoletniego (Oświadczenie dotyczy osoby Małoletniej, która ukończyła 13 lat).*

TAK

NIE

Imię i nazwisko
rodzica

Podpis

UWAGA:
W przypadku, gdy zgodność danych Pani/Pana Dziecka nie została przez Panią/Pana potwierdzona podczas otwarcia Konta, własnoręczność Pani/Pana podpisu i podpisu
Pani/Pana Dziecka oraz kopia dokumentu Pani/Pana tożsamości i kopia dokumentu tożsamości Dziecka powinna być poświadczona przez pracownika PKO Banku Polskiego SA
lub poświadczona notarialnie.
* niepotrzebne skreślić
** Zmiana danych typu: imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego/paszportu wymaga przesłania wraz z formularzem kopii dokumentu tożsamości z aktualnymi
danymi. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości zgłoszonej na formularzu przesłanym w formie papierowej wymagana jest kopia obu stron tego dokumentu, natomiast
w przypadku formularza przesłanego w formie elektronicznej opatrzonego podpisem kwalifikowanym wymagany jest skan obu stron tego dokumentu. W przypadku
paszportu wymagana jest kopia lub skan strony z danymi osobowymi oraz serią i numerem paszportu. Zmiany dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszania można
również dokonać za pośrednictwem konsultanta.
*** Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz
podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie www.pkobp.pl
podmioty.
**** Należy zaznaczyć opcję „TAK”, w przypadku, gdy narzędzia autoryzacyjne nie zostały wcześniej wydane.
***** Zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo,
w przypadku, gdy Bank nie posiada wzoru podpisu Klienta albo w przypadku niezgodności podpisu Klienta złożonego na składanym oświadczeniu woli drogą
korespondencyjną ze wzorem złożonym w Banku, Bank zastrzega sobie prawo żądania uwierzytelniania podpisu przez upoważnionego pracownika Banku lub inną instytucję
zaufania publicznego.
Adnotacje Banku (wypełnia pracownik Banku)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02 -515 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweg o numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

