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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie  
i prowadzenie rachunku na rzecz małoletniego
 

Miejscowość  Dzień  Miesiąc  Rok 

Ja, niżej podpisany(a)

Imię i nazwisko 

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu 

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym (prawnym opiekunem)

Imię i nazwisko małoletniego 

legitymującego się dokumentem tożsamości

Seria i numer tego dokumentu tożsamości, którego dane zostały wykorzystane przy wprowadzaniu danych do wniosku o otwarcie Konta Inteligo

i wyrażam na jego rzecz zgodę na: 

1) zawarcie umowy Konta Inteligo na zasadach określonych we wzorze umowy Konta Inteligo, Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług 
przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, Regulaminie wydawania i używania kart debetowych Inteligo, Tabeli opłat  
i prowizji oraz Tabeli oprocentowania udostępnionych stale na stronie inteligo.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie tych dokumentów  
w zwykłym toku czynności oraz otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych przez PKO BP SA w ramach tej umowy,

2) złożenie oświadczenia, że w zakresie roszczeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 
02-515 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263, wynikających z tytułu Umowy Konta Inteligo na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) poddaje się on na rzecz PKO BP SA egzekucji świadczeń 
pieniężnych prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Kwota zadłużenia, do której PKO BP SA może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny 
wynosi 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). PKO BP SA może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 
wykonalności najpóźniej w terminie 2 lat od dnia rozwiązania umowy

3) samodzielne dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym otwartym na podstawie zawartej umowy na zasadach w niej określonych.

 Dzień  Miesiąc  Rok 
Podpis przedstawiciela ustawowego
(opiekuna prawnego)

Informacja o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego:
1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (PKO BP SA) informuje, że w przypadku nieuregulowania  

przez Klienta wymagalnych zobowiązań względem PKO BP SA wynikających z umowy Konta Inteligo, PKO BP SA będzie miała prawo wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty należności, po wystawieniu przez PKO BP SA bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu temu 
tytułowi przez sąd klauzuli wykonalności. PKO BP SA będzie mogła wystawić bankowy tytuł egzekucyjny jedynie do kwoty zadłużenia wskazanej  
w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji oraz wystąpić do właściwego sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jedynie w terminie 
wskazanym w tym oświadczeniu,

2) wystawienie przez PKO BP SA bankowego tytułu egzekucyjnego zostanie poprzedzone skierowaniem do Klienta wezwania do zapłaty (monitu) z informacją, 
że w przypadku braku spłaty zadłużenia, tytuł taki zostanie wystawiony,

3) Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości powyższą informację o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.


