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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Konta Inteligo przez małoletniego  

 
Miejscowość       Dzień       Miesiąc       Rok       

 

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości 

 

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym  

 

legitymującego się dokumentem tożsamości 

 

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, Regulaminie 

otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta 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 na późniejsze otwieranie, zamykanie 

przez Małoletniego kolejnych rachunków bankowych oferowanych w ramach zawartej Umowy Konta Inteligo, w tym również na: 

1) wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo z równoczesnym zadysponowaniem środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych otwartych na podstawie 

Umowy Konta Inteligo w granicach kwoty nie przekraczającej zwykłego zarządu, 

2) złożenie oświadczenia w zakresie pisowni imienia/nazwiska, jeśli występują w nich litery spoza alfabetu łacińskiego, które udostępnione są na stronie 

inteligo.pl 

2. samodzielne dysponowanie w granicach kwoty nie przekraczającej zwykłego zarządu, środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych otwartych na podstawie 

Umowy Konta Inteligo na zasadach w niej określonych. 

 

Oświadczam, że Małoletni nie będzie dysponować środkami w kwocie przekraczającej zwykły zarząd w ramach Umowy Konta Inteligo.  

W tym zakresie zobowiązuję się sprawować nad Małoletnim stały nadzór. 

 

Niniejsze upoważnienie traci moc z chwilą rozwiązania Umowy Konta Inteligo. 

 

 

 

 

 

Podpis przedstawiciela ustawowego       

 

 

Wyrażam zgodę na złożenie przez Małoletniego na Umowie Konta Inteligo oświadczenia dotyczącego zgody na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów oraz na przekazywanie przez PKO Bank Polski SA materiałów marketingowych, 

promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów podmiotów współpracujących*, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

Podpis przedstawiciela ustawowego       

 

 

 

* 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 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a)  

Imię i nazwisko        

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu       

Imię i nazwisko małoletniego       

seria i numer tego dokumentu tożsamości,  

którego dane zostały wykorzystane przy  

wprowadzaniu danych do wniosku o otwarcie  

Konta Inteligo 
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