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INTELIGO 

Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna  

Kancelaria                                                       

ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość 

www.inteligo.pl 

tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 
 

Wniosek o otwarcie konta wspólnego Inteligo 
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we wniosku 

Nazwa rachunku       

 
Pierwszy właściciel 

Wybór karty do konta: 

 Karta debetowa Visa payWave „Dobro Procentuje” 
 

 Karta debetowa Visa payWave 
 

 Karta debetowa MasterCard PayPass 

Wybór metody autoryzacji: 

 Kody SMS 
 

 Karta kodów jednorazowych 
 
 
 

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 Dzień       Miesiąc  Rok       
 

Data ważności dokumentu tożsamości Dzień       Miesiąc  Rok       
 

  Dokument ważny bezterminowo  
 

 

 
Adres e-mail       
 

Telefon komórkowy        Telefon kontaktowy       
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Adres zamieszkania 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        
 
Adres korespondencyjny 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        

 

Oświadczenia o rezydencjach podatkowych* 

Kraj głównej rezydencji podatkowej       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 2       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 3       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 4       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 5       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  

Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki*? 

NIE  

TAK  9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej - TIN       

Wyrażam zgodę: 

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, 

TAK  NIE   

 
 

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

TAK  NIE   

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. 



 

STRONA 3 / 7

 

TAK  NIE   

 
 

 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych                                       
 

Po złożeniu sprzeciwu Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert 
oraz informacji marketingowych w żadnej formie. 

 
W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody.  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

Podpis       Dzień    Miesiąc    Rok       

  

  

Drugi właściciel 

Wybór karty do konta: 

 Karta debetowa Visa payWave „Dobro Procentuje” 
 

 Karta debetowa Visa payWave  
 

 Karta debetowa MasterCard PayPass 

Wybór metody autoryzacji: 

 Kody SMS 
 

 Karta kodów jednorazowych 
 
 

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              
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Data wydania dokumentu tożsamości Dzień       Miesiąc  Rok       
 

Data ważności dokumentu tożsamości Dzień       Miesiąc  Rok       
 
 

 Dokument ważny bezterminowo  
 
 

Adres e-mail       
 

       

Telefon komórkowy        Telefon kontaktowy       
 
 
Adres zamieszkania 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        
 
Adres korespondencyjny 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        

 

Oświadczenia o rezydencjach podatkowych* 

Kraj głównej rezydencji podatkowej       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 2       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 3       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 4       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 5       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  

 

Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki*? 

NIE  

TAK  9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej - TIN       

Wyrażam zgodę: 

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 
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wywołujących, 

TAK  NIE   

 

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

TAK  NIE   

 
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. 

TAK  NIE   

 
 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych                                       

 
Po złożeniu sprzeciwu Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert 
oraz informacji marketingowych w żadnej formie. 
 

     W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody.  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

Podpis       Dzień    Miesiąc    Rok       

  

 
 
Trzeci właściciel 

Wybór karty do konta: 

 Karta debetowa Visa payWave „Dobro Procentuje” 
 

 Karta debetowa Visa payWave  
 

 Karta debetowa MasterCard PayPass 

Wybór metody autoryzacji: 

 Kody SMS 
 

 Karta kodów jednorazowych 
 
 
 

Imiona       
 

Nazwisko       
 

Nazwisko rodowe       
 

Imię ojca       Imię matki        
 

Nazwisko panieńskie matki       
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Miejsce urodzenia       
 

Kraj urodzenia       
 

Obywatelstwo       
 
 
Dowód osobisty 

 
Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)  

  
  PESEL 

 

Seria i numer       Seria i numer              
 

Data wydania dokumentu tożsamości Dzień       Miesiąc  Rok       
 

Data ważności dokumentu tożsamości Dzień       Miesiąc  Rok       

   Dokument ważny bezterminowo  
 

 
 

 

Adres e-mail       
 

Telefon komórkowy        Telefon kontaktowy       
 
Adres zamieszkania 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        
 
Adres korespondencyjny 

Ulica       
 

Nr domu       Nr lokalu       Kod pocztowy    -       
 

Miejscowość        

 

Oświadczenia o rezydencjach podatkowych* 

Kraj głównej rezydencji podatkowej       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 2       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 3       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 4       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
 

Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej 5       

Numer identyfikacji podatkowej       Nie został nadany  
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Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki*? 

NIE  

TAK  9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej - TIN       

 

Wyrażam zgodę: 

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, 

TAK  NIE   

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

TAK  NIE   

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. 

TAK  NIE   

 
 

 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych                                       
 

Po złożeniu sprzeciwu Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert 
oraz informacji marketingowych w żadnej formie. 
 

     W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody.  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

Podpis       Dzień    Miesiąc    Rok       

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   Definicja podatnika  Stanów Zjednoczonych Ameryki/rezydencji podatkowej głównej i dodatkowej dostępna jest na stronie www.inteligo.pl  
(w zakładce ” Pytania i odpowiedzi”). 
** Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, wskazany 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. 
 
Konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Banki Polski SA. 


