Wniosek o Wydanie Karty Debetowej Visa Business
Załącznik Nr 2 do “Umowy o Wydanie Kart Debetowych
Visa Business oraz Obsługę Operacji Dokonywanych przy ich Użyciu”

WNIOSEK
REGULAMIN
PRODUKTÓW I USŁUG
z dnia 31 października 2014 r.

I. Informacje podstawowe
Nowy wniosek

Sprawdź
wniosek

Wyczyść
wniosek

Aktualizacja danych Karty (sześć ostatnich cyfr aktualizowanej Karty):

1. Rachunek
prowadzony
jest2017
w jednej
walut:
zmieniony
dnia
8 grudnia
r., 15z następujących
listopada 2019
r.

PLN

EUR

USD

2. Rachunek, z którego Karta ma korzystać (do którego Karta ma być podłączona)
opcjaRegulamin
pierwsza: podłączenie
Karty ido
istniejącego
Rachunku numer:
Niniejszy
produktów
usług
(„Regulamin”),
wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”)
na podstawie
art.
109 ust Karty
1 pktdo4nowego
ustawy
z dnia (tym
29 sierpnia
1997 r. potwierdza
– Prawo bankowe
zm.)Rach.
w związku
z art. 384
opcja druga:
podłączenie
Rachunku
samym Użytkownik
dyspozycję (ze
otwarcia
Pomocniczego
Kodeksu
cywilnego
(ze
zm.), określa
warunki na jakich Bank udostępnia swoim Klientom niebędącym
do swojego
numeru
bazowego
z pkt. 1) oszczegółowe
nazwie:
konsumentami, możliwość zawierania umów wymiany walutowej, umów inwestycji dwuwalutowych oraz innych
3. Rodzaj karty:
Karta Debetowaw Regulaminie,
Karta Debetowa
otwarta na Internet systemu elektronicznego przetwarzania danych lub
produktów
i usług określonych
za pośrednictwem
4.
Nowy
rachunek
telefonu.
W przypadku składania równocześnie kilku Wniosków o kilka Kart oraz podłączania ich do tego samego nowego Rachunku, poniższe
informacje wystarczy wypełnić na jednym Wniosku.
Wyciągi pocztą elektroniczną
w formacie PDF
ROZDZIAŁ
I
Tryb generowania wyciągów

1. DEFINICJE

1)

TAK

NIE

tylko po księgowaniu

również przy braku księgowań

Częstotliwość generowania wyciągów

dzienny
tygodniowy
miesięczny
Oznaczenia użyte w Regulaminie, inaczej niezdefiniowane,
mają znaczenie
jak określone dla nich
w Załączniku nr 1 do
1)
W
celu
wysyłania
wyciągów
w
formacie
pdf
poprzez
e-mail
konieczne
jest
złożenie
„Wniosku
o
uruchomienie
/
zmianę
dyspozycji
do
Regulaminu. Wszystkie godziny określone w Regulaminie są godzinami czasu warszawskiego. usługi Wyciągi e-mail”
Poniżej prosimy określić gdzie mają być księgowane odsetki naliczone od salda utrzymywanego na nowym Rachunku.
Na nowym Rachunku, do którego Karta ma być podłączona

ROZDZIAŁ
Na rachunkuIInr

2. ZAWARCIE
UMOWY
WYMIANY
WALUTOWEJ
Prosimy o dodanie
rachunkuRAMOWEJ
(ów) do istniejącego
profilu CitiDirect
BE:
Po dodaniu rachunku, uprawnienia użytkowników powinny być zaktualizowane przez Administratora Systemu CitiDirect BE po stronie Klienta.
2.1 Umowa Ramowa Wymiany Walutowej zostaje zawarta pod warunkiem złożenia przez Klienta w Banku Wniosku
Nie masz uprawnień – wskaż administratora, korzystając z wniosku „Bankowość Transakcyjna- Formularz Aktywacyjny”.

w zakresie zawierania Transakcji FX SD i Transakcji FX SPOT oraz zaakceptowania Wniosku przez Bank.
II. 2.2
Informacje
o Posiadaczu
Bank może
potwierdzić Klientowi akceptację Wniosku, w zakresie zawierania Transakcji FX SD
i Transakcji
FX SPOT,
5. Imię i nazwisko
Posiadacza
Karty: w formie innej niż pisemna, w tym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, lub
w sposób dorozumiany:
6. Imię i nazwisko Posiadacza, które będą wytłoczone na karcie:

(i)

w przypadku gdy Wniosek dotyczy zawarcia Umowy Ramowej Wymiany Walutowej, w związku z którą
Klient zamierza korzystać z Systemu jako wybranego Zdalnego Kanału Dostępu do zawierania Transakcji
8. Data urodzenia:
Nazwisko
panieńskie
matki lub hasło:Klientowi informacji umożliwiających korzystanie
FX SD i Transakcji FX9. SPOT,
poprzez
dostarczenie
Klientowi z Systemu lub odpowiednie rozszerzenie
funkcjonalności Systemu już wykorzystywanego
10. Państwo Urodzenia:
11. Obywatelstwo:
przez Klienta;
7. Dowolne dane o Posiadaczu umieszczane w Wyciągach Elektronicznych do Kart:

12. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL:

(ii)

w przypadku gdy Wniosek dotyczy zawarcia Umowy Ramowej Wymiany Walutowej, w związku
Dowód osobisty
Paszport 14. Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu:
z którą Klient zamierza korzystać z telefonu jako wybranego Zdalnego Kanału Dostępu do zawierania
15. Adres zamieszkania
(ulica, kod
kraj):
Transakcji
FXpocztowy,
SD imiasto,
Transakcji
FX SPOT, poprzez przystąpienie przez Bank do uzgadniania warunków
umowy
wymiany
walutowej
z
Klientem
za pośrednictwem
telefonu.
16. Numer telefonu służbowego:
17. Numer
telefonu komórkowego
(niezbędne do płatności zdalnych)
13. Rodzaj dokumentu:

2.3
18.Płeć:

Zawarcie
Ramowej
Wymiany
kobieta Umowy
mężczyzna
19. Adres
e-mail:Walutowej nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawierania Transakcji SD
i Transakcji FX Spot.
III. Informacje o Karcie
20. Cykl Odnawiania Limitów:

ROZDZIAŁ III

22. Limit Jednej Operacji:

✔

Miesięczny 21. Limit Wydatków w jednym Cyklu:
23. Limit Wypłat Gotówki w jednym Cyklu:

3.Dokonywanie
ZAWARCIE
UMOWY RAMOWEJ INWESTYCJI DWUWALUTOWYCH
wypłat gotówki automatycznie pomniejsza Limit Wypłat Gotówki oraz Limit Wydatków (punkt 21 i 23)
3.1

Data

Transakcje Inwestycji Dwuwalutowych zawierane są w ramach działalności niestanowiącej działalności
maklerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.
(zwaną dalej „Ustawą o Obrocie”). Transakcje Inwestycji Dwuwalutowych mogą być zawierane w wykonaniu
Zleceń na rachunek Klienta (zgodnie z definicją w Załączniku nr 1). Niniejszy Regulamin w powyższym zakresie
stanowi zatem również regulamin świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia instrumentu pochodnego,
jakim jest Inwestycja Dwuwalutowa, na rachunek Klienta. W przypadku zawierania Transakcji Inwestycji
Podpis(y) Użytkownika zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem firmy lub KWP dla Kart Debetowych Visa Business
Dwuwalutowych, Bank stosuje postanowienia
Załącznika nr 3.

3.2 Warunkiem rozpoczęcia zawierania Transakcji Inwestycji Dwuwalutowych jest:
(i)

Niniejszy formularz powinien zostać wysłany na poniższy adres:

zawarcie przez Strony Umowy Ramowej
InwestycjiKlienta
Dwuwalutowych poprzez złożenie Wniosku w zakresie
Strefa Dokumentacji
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

1

