
Załącznik nr 5 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości 
elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP Banku Spółdzielczego w Rzepinie 

 

 

 

 

 
 

ZGODA 
na otwarcie i prowadzenie rachunku na rzecz małoletniego 

 
 

 
 

Ja, niżej podpisany/a: 

             

imię  nazwisko 

legitymujący/ a się dokumentem tożsamości:  
 

|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

rodzaj dowodu tożsamości             seria i numer dowodu tożsamości                      PESEL 
D- dowód osobisty 
P- Paszport 

Oświadczam, że jestem  przedstawicielem ustawowym/  prawnym opiekunem*: 
  

             

imię małoletniego  nazwisko małoletniego 

 

urodzony dnia |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _|   w       |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

dd-mm- rrrr  miejsce urodzenia  PESEL 

       
legitymującego/ ej się dokumentem tożsamości: 

|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| wydanym  przez       

rodzaj dokumentu tożsamości                seria i numer dokumentu tożsamości             
D- dowód osobisty 
P- Paszport 
L – legitymacja szkolna 

 

dnia |_ _|_ _|  -  |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _|   
      
Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na zawarcie: 
 

1) umowy o prowadzenie rachunków bankowych - ustalam miesięczny limit wypłat w wysokości       

 
2) umowy o usługi bankowości elektronicznej – ustalam limit operacji w wysokości: jednorazowy / dzienny              

 
3) umowy o karty płatnicze ustalam:  limit dzienny transakcji gotówkowych w wysokości       

                                        

   limit dzienny transakcji bezgotówkowych w wysokości        
 

na rzecz w/w małoletniego 
 
przez 
 

      
nazwa banku 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na samodzielne dysponowanie przez w/w małoletniego środkami zgromadzonymi na rachunkach 
na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rachunków bankowych na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług 
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów 
indywidualnych, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Rzepinie.” 
 

        

miejscowość, data  podpis przedstawiciela ustawowego 

 

        

miejscowość, data  stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku 

 
* w przypadku prawnego opiekuna ustanowionego przez sąd należy do zgody dołączyć postanowienie sądu. 

      
stempel nagłówkowy placówki banku 


