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Umowa Konta Inteligo – Konto firmowe („umowa”)  
 

1. STRONY UMOWY 

KLIENT (POSIADACZ KONTA) BANK 

imię/imiona i nazwisko  <XXX> 

seria i nr dokumentu tożsamości <XXX> 

nr PESEL    <XXX> 

adres zamieszkania   <XXX> 

prowadzącym działalność jako               <XXX> 

adres siedziby                                      <XXX> 

nr REGON                                           <XXX> 

nr NIP                                                <XXX>  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-

77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł 

2. POSTANOWIENIA RAMOWE  

ZAKRES UMOWY  prowadzenie rachunku głównego 

 prowadzenie rachunku VAT służącego do wykonywania transakcji płatniczych z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  

 świadczenie usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej 

 wydawanie karty debetowej oraz wykonywanie i rozliczanie transakcji wykonanych przy jej 

użyciu („umowa o kartę”) 

 otwieranie rachunków dodatkowych,  

 korzystanie z usług fakultatywnych, na podstawie dyspozycji składanej za pośrednictwem 

usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 

 udostępnianie innych produktów i usług za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 

lub usługi bankowości telefonicznej 

Konto Inteligo prowadzone na podstawie umowy jest obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem 

usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej. 

Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. Prawo dewizowe na podstawie oświadczenia Klienta określającego terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce jego zamieszkania. 

DOKUMENTY 

OKREŚLAJĄCE WARUNKI 

UMOWY, DOSTARCZONE 

PRZED JEJ ZAWARCIEM  

 umowa  

 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla 

Posiadaczy Kont Inteligo („Ogólne warunki”)  

 Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo 

 Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta 

Inteligo 

 Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo 

 Tabela opłat i prowizji 

 Tabela oprocentowania 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

3. NUMER, WALUTA, NAZWA RACHUNKU  

NUMER RACHUNKU 

GŁÓWNEGO 

<numer rachunku pełny> 

WALUTA RACHUNKU PLN 

NAZWA RACHUNKU rachunek główny w ramach Konta Inteligo (Konto firmowe) 

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

DATA ZAWARCIA UMOWY dzień podpisania umowy przez Ciebie i Bank 

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE  

ZAWARCIE UMOWY 

 umowę uznaje się za niezawartą w przypadku: 

 dokonania skreśleń lub modyfikacji w treści umowy przedstawionej do podpisu przez 

Bank, 

 [w przypadku, gdy przekazano do podpisu Klienta „Oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków 

definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA)” lub „Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla 

celów CRS”] 

 niepodpisania lub dokonania skreśleń lub modyfikacji w treści „Oświadczenia 

o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (FATCA)” lub „Oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS” 



 

 
STRONA 2 / 4 

 

CZAS TRWANIA UMOWY nieoznaczony 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA 

OD UMOWY 

 w formie pisemnego oświadczenia 

 w zakresie Konta Inteligo - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

karty debetowej 

 w zakresie karty debetowej - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy albo otrzymania 

pierwszej karty, o ile nie dokonano żadnej operacji przy użyciu tej karty – Bank obciąży 

Ciebie kosztami przygotowania i dostarczenia karty określonymi w Tabeli opłat i prowizji 

 wzór oświadczenia o odstąpieniu, z którego można skorzystać jest udostępniony na stronie 

internetowej inteligo.pl 

 aby dotrzymać ww. terminów należy wysłać stosowne oświadczenie przed ich upływem 

5. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW, OPŁATY i PROWIZJE 

OPROCENTOWANIE  na dzień zawarcia umowy, w stosunku rocznym: 

 środki na rachunku do kwoty 99,99 zł oprocentowane są w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 99,99 zł do kwoty 3 999,99 zł jest 

oprocentowana w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 3 999,99 zł do kwoty 49 999,99 zł jest 

oprocentowana w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 49 999,99 zł jest oprocentowana w 

wysokości <XXX>% 

 zmienne 

OPŁATY I PROWIZJE zgodnie z Tabelą opłat i prowizji 

ZMIANY 

OPROCENTOWANIA,OPŁAT 

I PROWIZJI 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

 

6. KARTA DEBETOWA 

ZASADY WYDAWANIA   Bank wydaje pierwszą kartę debetową do rachunku głównego prowadzonego w ramach 

Konta Inteligo  

 na Twój wniosek Bank wydaje kolejne karty debetowe do rachunków prowadzonych w 

ramach Konta Inteligo  

7. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 

PRZYCZYNY I SKUTKI 

WYSTĄPIENIA 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

STOPA PROCENTOWA 

ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

 w wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa („stopa procentowa 

zadłużenia przeterminowanego”), które odpowiada dwukrotności sumy stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. <stopa procentowa dla 

zadłużenia przeterminowanego> % w stosunku rocznym (na dzień zawarcia umowy) 

 zmienna 

ZMIANA STOPY 

PROCENTOWEJ 

ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

 CZYNNOŚCI 

PODEJMOWANE PO 

POWSTANIU ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

 Bank informuje o powstaniu zadłużenia przeterminowanego: 

 za pomocą wiadomości tekstowych SMS lub 

 wiadomości na adres poczty elektronicznej lub  

 telefonicznie lub 

 listownie (monity, zawiadomienia) lub 

 osobiście (przeprowadzenie wizyty) 

w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia przeterminowanego 

 spłata zadłużenia przeterminowanego powoduje zaprzestanie wykonywania powyższych 

czynności 

 za powyższe czynności Bank pobierze opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji, nie więcej 

niż dwukrotnie – za wysyłanie listów (niezależnie od liczby adresatów, przy każdej wysyłce 

pobrana zostanie jedna opłata) 

 powstanie nowego zadłużenia przeterminowanego spowoduje wykonanie czynności 

informacyjnych kolejny raz i pobranie opłat za te czynności  

 powyższe opłaty mogą być zmieniane w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych 
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warunkach 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ZMIANA UMOWY w przypadkach i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach 

SPŁATA NALEŻNOŚCI Bank może pobrać, bez odrębnej zgody, w drodze potrącenia ze środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach w ramach Kont Inteligo należności z tytułu zadłużenia 

przeterminowanego oraz niespłaconych w terminie należności z tytułu prowizji i opłat 

bankowych, odsetek, transakcji dokonanych kartami płatniczymi, produktów kredytowych, 

zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaconych 

przez Bank rent i emerytur zagranicznych. 

PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI 

STANOWIĄCYCH 

TAJEMNICĘ BANKOWĄ 

Bank może przekazać informacje: 

 do Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich, w tym w 

przypadku posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w szczególności 

dokumentem stwierdzającym tożsamość lub zaświadczeniem o zatrudnieniu  

 do Biura Informacji Kredytowej SA  

 o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności 

bankowych: 
 za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo 

bankowe  

 instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków  

 biurom informacji gospodarczej, na warunkach określonych w art. 14 ust. 1 lub art. 16 

ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych 

 innym instytucjom - na ich żądanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

9. OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 KLIENT <Imię i Nazwisko> 

PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH KLIENTA I 

PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI W CELACH 

MARKETINGOWYCH 

[w przypadku, gdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych] 

WYRAŻAM ZGODĘ 

 na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 

handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących 

 TAK  NIE    

 na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług 

podmiotów współpracujących1 

 TAK  NIE    

 na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 

handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących1 za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących 

 TAK  NIE    

W dowolnym momencie możesz: 

 wycofać wszystkie lub wybrane z powyższych zgód - wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

 złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, np. składając 

oświadczenie w usłudze bankowości elektronicznej lub usłudze bankowości telefonicznej lub 

drogą korespondencyjną. 

 

[w przypadku, gdy Klient wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych] 

WNOSZĘ sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych 

 

Po złożeniu sprzeciwu, Bank nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych w celach 

marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych w żadnej formie. 

UDOSTĘPNIENIE 

DOKUMENTÓW PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY 

OŚWIADCZAM, ŻE przed zawarciem umowy, w procesie składania wniosku, zostały mi 

dostarczone, w formacie pliku pdf, dokumenty określające warunki umowy wskazane w części 2 

„DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI UMOWY DOSTARCZONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY” 

(w zakresie Tabeli oprocentowania wyciąg dla Konta Inteligo) wraz ze wzorem umowy oraz 

wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób umożliwiający przechowywanie i 

odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku czynności  



 

 
STRONA 4 / 4 

 

 

 

  Warszawa, Dzień    Miesiąc    Rok       

Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis 

pracownika 

 

                   Dzień    Miesiąc    Rok       

[Imię/Imiona i nazwisko Klienta] 

Podpis Klienta zawierającego z Bankiem umowę 

Podpis niniejszy stanowi dla banku jednocześnie 

wzór podpisu dla celów identyfikacyjnych 

 

 

1 Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej Banku, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z 

Bankiem umowę związaną ze świadczonymi przez Bank usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty. 

 

Potwierdzam doręczenie niniejszej umowy wyżej wymienionemu Posiadaczowi Konta oraz własnoręczne złożenie podpisu przez 

Posiadacza Konta. Stwierdzam zgodność danych osobowych zawartych w umowie z danymi osobowymi określonymi w 

przedłożonym mi przez Posiadacza Konta dokumencie stwierdzającym tożsamość 

 

imię/imiona i 

nazwisko 
 

 

rodzaj dokumentu1       

 

numer dokumentu 
      

 

wydanym w dniu 
      

ważnym do 
 

 

Zweryfikowano dane w zakresie: imienia, nazwiska, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, daty wydania i ważności 

dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL. 

 

 
Dzień 

   
Miesiąc 

   
Rok 

      

Imię i nazwisko osoby doręczającej umowę 

 

  

  

Podpis osoby doręczającej umowę  

 
1 Weryfikacja danych osobowych dokonywana jest na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego przez Posiadacza Konta przy wypełnianiu wniosku o otwarcie Konta 

Inteligo 

http://www.pkobp.pl/podmioty
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Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej „umową”   
 

1. STRONY UMOWY 

KLIENT (POSIADACZ KONTA) BANK 

imię/imiona i nazwisko  <XXX> 

seria i nr dokumentu tożsamości <XXX> 

nr PESEL    <XXX> 

adres zamieszkania   <XXX> 

prowadzącym działalność jako               <XXX> 

adres siedziby                                      <XXX> 

nr REGON                                           <XXX> 

nr NIP                                                <XXX>  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-

77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł 

2. POSTANOWIENIA RAMOWE  

ZAKRES UMOWY  prowadzenie rachunku głównego  

 prowadzenie rachunku VAT służącego do wykonywania transakcji płatniczych z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  

 świadczenie usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej 

 wydawanie karty debetowej oraz wykonywanie i rozliczanie transakcji wykonanych przy jej 

użyciu („umowa o kartę”) 

 otwieranie rachunków dodatkowych,  

 korzystanie z usług fakultatywnych, na podstawie dyspozycji składanej za pośrednictwem 

usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 

 udostępnianie innych produktów i usług za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 

lub usługi bankowości telefonicznej 

Konto Inteligo prowadzone na podstawie umowy jest obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem 

usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej. 

Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. Prawo dewizowe na podstawie oświadczenia Klienta określającego terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce jego zamieszkania. 

DOKUMENTY 

OKREŚLAJĄCE WARUNKI 

UMOWY, DOSTARCZONE 

PRZED JEJ ZAWARCIEM  

 umowa 

 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla 

Posiadaczy Kont Inteligo („Ogólne warunki”)  

 Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo 

 Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta 

Inteligo 

 Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo 

 Tabela opłat i prowizji 

 Tabela oprocentowania 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

3. NUMER, WALUTA, NAZWA RACHUNKU  

NUMER RACHUNKU 

GŁÓWNEGO 

<numer rachunku pełny> 

WALUTA RACHUNKU PLN 

NAZWA RACHUNKU rachunek główny w ramach Konta Inteligo (Konto firmowe) 

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

DATA ZAWARCIA UMOWY  dzień, w którym autoryzowałeś umowę w serwisie internetowym  

 w dniu zawarcia umowy przez Ciebie, Bank udostępni Ci egzemplarz umowy w postaci 

elektronicznej w serwisie internetowym, w formacie umożliwiającym jej przechowywanie i 

odtwarzanie w zwykłym toku czynności 
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WARUNKI WYKLUCZAJĄCE 

ZAWARCIE UMOWY 

 umowę uznaje się za niezawartą w przypadku: 

 niezłożenia „Oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika 

Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA)” lub „Oświadczenia o rezydencji podatkowej 

dla celów CRS” 

CZAS TRWANIA UMOWY nieoznaczony 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA 

OD UMOWY 

 w formie pisemnego oświadczenia 

 w zakresie Konta Inteligo - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

karty debetowej 

 w zakresie karty debetowej - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy albo otrzymania 

pierwszej karty, o ile nie dokonano żadnej operacji przy użyciu tej karty – Bank obciąży Cię 

kosztami przygotowania i dostarczenia karty określonymi w Tabeli opłat i prowizji 

 wzór oświadczenia o odstąpieniu, z którego można skorzystać jest udostępniony na stronie 

internetowej inteligo.pl 

 aby dotrzymać ww. terminów należy wysłać stosowne oświadczenie przed ich upływem 

5. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW, OPŁATY i PROWIZJE 

OPROCENTOWANIE  na dzień zawarcia umowy, w stosunku rocznym: 

 środki na rachunku do kwoty 99,99 zł oprocentowane są w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 99,99 zł do kwoty 3 999,99 zł jest 

oprocentowana w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 3 999,99 zł do kwoty 49 999,99 zł jest 

oprocentowana w wysokości <XXX>% 

 nadwyżka środków na rachunku ponad kwotę 49 999,99 zł jest oprocentowana w 

wysokości <XXX>% 

 zmienne 

OPŁATY I PROWIZJE zgodnie z Tabelą opłat i prowizji 

ZMIANY 

OPROCENTOWANIA, 

OPŁAT I PROWIZJI 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

 

6. KARTA DEBETOWA 

ZASADY WYDAWANIA   Bank wydaje pierwszą kartę debetową do rachunku głównego prowadzonego w ramach 

Konta Inteligo  

 na Twój wniosek Bank wydaje kolejne karty debetowe do rachunków prowadzonych w 

ramach Konta Inteligo 

7. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 

PRZYCZYNY I SKUTKI 

WYSTĄPIENIA 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

STOPA PROCENTOWA 

ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

 w wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa („stopa procentowa 

zadłużenia przeterminowanego”), które odpowiada dwukrotności sumy stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. <stopa procentowa dla 

zadłużenia przeterminowanego> % w stosunku rocznym (na dzień zawarcia umowy) 

 zmienna 

ZMIANA STOPY 

PROCENTOWEJ 

ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

zgodnie z Ogólnymi warunkami 

 CZYNNOŚCI 

PODEJMOWANE PO 

POWSTANIU ZADŁUŻENIA 

PRZETERMINOWANEGO 

 Bank informuje o powstaniu zadłużenia przeterminowanego: 

 za pomocą wiadomości tekstowych SMS lub 

 wiadomości na adres poczty elektronicznej lub  

 telefonicznie lub 

 listownie (monity, zawiadomienia) lub 

 osobiście (przeprowadzenie wizyty) 

w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia przeterminowanego 

 spłata zadłużenia przeterminowanego powoduje zaprzestanie wykonywania powyższych 
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czynności 

 za powyższe czynności Bank pobierze opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji, nie więcej 

niż dwukrotnie – za wysyłanie listów (niezależnie od liczby adresatów, przy każdej wysyłce 

pobrana zostanie jedna opłata) 

 powstanie nowego zadłużenia przeterminowanego spowoduje wykonanie czynności 

informacyjnych kolejny raz i pobranie opłat za te czynności  

 powyższe opłaty mogą być zmieniane w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych 

warunkach 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ZMIANA UMOWY w przypadkach i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach 

SPŁATA NALEŻNOŚCI Bank może pobrać, bez odrębnej zgody, w drodze potrącenia ze środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach w ramach Kont Inteligo należności z tytułu zadłużenia 

przeterminowanego oraz niespłaconych w terminie należności z tytułu prowizji i opłat 

bankowych, odsetek, transakcji dokonanych kartami płatniczymi, produktów kredytowych, 

zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaconych 

przez Bank rent i emerytur zagranicznych. 

PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI 

STANOWIĄCYCH 

TAJEMNICĘ BANKOWĄ 

Bank może przekazać informacje: 

 do Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich, w tym w 

przypadku posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w szczególności 

dokumentem stwierdzającym tożsamość lub zaświadczeniem o zatrudnieniu 

 do Biura Informacji Kredytowej SA  

 o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności 

bankowych: 
 za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo 

bankowe 

 instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków  

 biurom informacji gospodarczej, na warunkach określonych w art. 14 ust. 1 lub art. 16 

ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych 

 innym instytucjom - na ich żądanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

9. OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 KLIENT <Imię i Nazwisko> 

PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH KLIENTA I 

PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI W CELACH 

MARKETINGOWYCH 

[w przypadku, gdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych] 

WYRAŻAM ZGODĘ 

 na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 

handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących 

 TAK  NIE    

 na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług 

podmiotów współpracujących1 

 TAK  NIE    

 na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 

handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących2 za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących 

 TAK  NIE    

W dowolnym momencie możesz: 

 wycofać wszystkie lub wybrane z powyższych zgód - wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

 złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, np. składając 

oświadczenie w usłudze bankowości elektronicznej lub usłudze bankowości telefonicznej lub 

drogą korespondencyjną. 

 

[w przypadku, gdy Klient wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych] 

WNOSZĘ sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych 

 

Po złożeniu sprzeciwu, Bank nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych w celach 

marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych w żadnej formie. 
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UDOSTĘPNIENIE 

DOKUMENTÓW PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY 

OŚWIADCZAM, ŻE przed zawarciem umowy, w procesie składania wniosku, zostały mi 

dostarczone, w formacie pliku pdf, dokumenty określające warunki umowy wskazane w części 2 

„DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI UMOWY DOSTARCZONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY” 

(w zakresie Tabeli oprocentowania wyciąg dla Konta Inteligo) wraz ze wzorem umowy oraz 

wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób umożliwiający przechowywanie i 

odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku czynności 

 
 

 

 

 

  Warszawa, Dzień 
   

Miesiąc 
      

Rok 
      

Bank  Data udostępnienia Umowy do autoryzacji Klienta 

 

 

                   Dzień 
   

Miesiąc 
      

Rok 
      

[Imię/Imiona i nazwisko Klienta] 
Autoryzacja Klienta 

 Data autoryzacji Klienta 

 

1 Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej Banku, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z 

Bankiem umowę związaną ze świadczonymi przez Bank usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty. 

 

 

http://www.pkobp.pl/podmioty
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