
……………………………………………………………………                                                                  
       (imię i nazwisko/nazwa firmy lub pieczątka)  

 
....................................................................... 
               (adres lub siedziba) 

…………………………………………………………………… 
          ( telefon kontaktowy) 

                                                                                                           Bank Spółdzielczy  

                                                                                                               w Lubawie 

Dyspozycja uaktywnienia usługi wyciągi  e –mail 

1. Upoważniam  Bank Spółdzielczy w Lubawie do przekazywania wyciągów bankowych w formie 

elektronicznej z następujących rachunków: 

                          

                          

                          

                          

                          

  

2. Proszę o przekazywanie wyciągów bankowych z rachunku*rachunków*, o których mowa w 

pkt.1 : 

1) na następujący adres e- mail:………………………………………………………………………………… 

2) w formacie zaszyfrowanym przy zastosowaniu następującego hasła: 

                 

  hasło powinno zawierać od 8 do 16 znaków – wielkie i małe litery maja znaczenie  

3) zgodnie z następującą częstotliwością: 

 

wyciąg dzienny      

 

wyciąg miesięczny      

3. Przyjmuję do wiadomości że: 

1) Bank Spółdzielczy będzie wysyłał wiadomość drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-

mail podany w pkt.2 ppkt.1 niniejszej Dyspozycji, 

2) Bank Spółdzielczy będzie zabezpieczać dostęp do plików zawierających wyciągi z 

rachunku bankowego, przy zastosowaniu hasła wskazanego w pkt.2 ppkt 2 niniejszej 

Dyspozycji, 

3) Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w 

wyciągu w przypadku podania przez Posiadacza rachunku błędnego adresu e-mail, 

4) Wyciągi będą udostępniane nie później niż do 3 dnia roboczego po wygenerowaniu 

wyciągu.    

4. Oświadczam, że: 

1) przyjmuję do wiadomości i stosowania Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych  oraz Taryfę opłat i prowizji bankowych, które stanowią integralną  część 

niniejszej Dyspozycji, 

2) dysponuję środkami technicznymi  niezbędnymi do korzystania z usługi wyciągi e-mail tj.: 



a) dostęp do sieci Internet, 

b) adres elektroniczny, 

c) program do odczytu pliku  w formacie  pdf, 

5. Dobrowolnie wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy 
w Lubawie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Dyspozycji oraz  na przesyłanie 
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) 

 
6. Oświadczam niniejszym, że wyrażam  zgodę*/nie wyrażam zgody* aby Bank Spółdzielczy w 

Lubawie od dnia …………………………. zaprzestał sporządzania  wyciągów w formie papierowej  z 
moich rachunków określonych w pkt. 1 niniejszej Dyspozycji.7 

7. Bank umożliwia Posiadaczowi rachunku wybór kanału komunikowania się Stron, dotyczącego  
korespondencji kierowanej do Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem, że do wszystkich 
posiadanych produktów w Banku stosuje się jeden wspólny kanał komunikowania . 

8. Zmiana kanału komunikowania Stron możliwa jest po złożeniu przez Posiadacza rachunku  
odrębnej dyspozycji w Banku. 

9.  Informacje dotyczące sporządzania wyciągów   oraz komunikowania Posiadaczowi rachunku 
o zmianach we wzorcach umownych w tym: zmianach w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji 
oraz Tabeli oprocentowania dostarczane będą kanałem zgodnym z jego dyspozycją wykazaną 
w  informacjach  dodatkowych pkt. 1 i 2  Umowy produktów.      

 
…………………………………………………..                                     ……………………………………………………………………. 

Miejsce i data                                                          podpis Posiadacza rachunku/Współposiadacza   

 

WYPEŁNIA BANK 

 

Dyspozycja uaktywnienia usługi  wyciągi e-mail została przyjęta …………………………………………..  

 

Potwierdzam tożsamość Posiadacza rachunku, składającego podpis w mojej obecności 

                                                                                                                  

                                                                              ….……………………………………………………………. 

                                                                              Podpis pracownika Banku i stempel 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wypełnia Operator poczty elektronicznej 

 

„potwierdzam odbiór”: …………………………………………………………………………………………………….. 

                                                             data, godzina i nazwisko operatora 

 

Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi od dnia …………………………………………………………………….. 

                                                                                 (data, godz. I imię i nazwisko Operatora) 

 

Niniejsza Dyspozycja otrzymuje numer: ……………………………………………………………………………. 

                                                                         (numer z rejestru Operatora) 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

                                                                         


