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Wybór karty do konta:

Karta debetowa Visa Business payWave (Visa Electron)

Karta debetowa MasterCard Business PayPass

Wybór metody autoryzacji:

Kody SMS

Karta kodów jednorazowych

Dane fi rmy

Nazwa fi rmy

Skrócona nazwa fi rmy

REGON NIP

Data rozpoczęcia działalności

Adres siedziby fi rmy Liczba osób zatrudnionych w fi rmie: od 1 do 9 powyżej 9

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy –

Telefon do siedziby fi rmy

Nr kier. miasta Nr telefonu Nr wew.

Adres do korespondencji (wypełnij, jeżeli jest inny niż adres siedziby fi rmy)

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy –

Adres e-mail

Dane właściciela fi rmy

Imiona

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Imię ojca Imię matki

Nazwisko panieńskie matki

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

Dowód osobisty Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego) PESEL

Seria i numer Seria i numer

Data wydania dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości Dokument ważny bezterminowo

Adres e-mail

Telefon komórkowy Telefon kontaktowy

Adres zameldowania

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy –

Wniosek o otwarcie konta fi rmowego Inteligo
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we wniosku
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Konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski SA.

Adres do korespondencji

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy –

PKO Bank Polski SA informuje, że: administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 
02-515 Warszawa, dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez Bank usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością PKO Banku Polskiego, 
zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe, Klientowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, podanie danych jest niezbędne 
do zawarcia i realizacji umowy.

Klient wyraża zgodę 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 (podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

TAK NIE

Podpis  Dzień Miesiąc Rok

Numer wniosku (wypełnia przedstawiciel Inteligo)

* 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.
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