WNIOSEK
o otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do obsługi pożyczki w ramach PROW 2007-2013
A.

DANE WNIOSKODAWCY:

(Prosimy o wypełnienie WNIOSKU drukowanymi literami)

PEŁNA NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO*/ LOKALNEJ GRUPY
DZIAŁANIA*
NAZWA WNIOSKODAWCY W SYSTEMACH BANKU (Nazwa do używania w wyciągach i potwierdzeniach bankowych, w tym nazwa skrócona.
Prosimy wypełnić zawsze, jeżeli pełna nazwa wnioskodawcy wraz ze spacjami przekracza 29 znaków)

ADRES SIEDZIBY WNIOSKODAWCY:

ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY:
(Prosimy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres korespondencyjny
jest inny niż adres siedziby Wnioskodawcy)

KOD POCZTOWY

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

KRAJ

ULICA

ULICA

NUMER DOMU

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

NUMER LOKALU

DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
TELEFON
NUMER FAKS
ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
REGON
NIP
OSOBY REPREZENTUJĄCE WNIOSKODWACĘ LUB UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI:
(W przypadku, gdy występuje więcej niż trzech reprezentantów lub więcej niż trzy osoby upoważnione do składania oświadczeń woli należy załączyć
odpowiednie dane pozostałych osób)
Reprezentant I
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMELDOWANIA:
ULICA
NUMER DOMU
NUMER LOKALU
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI
DATA WYDANIA, PRZEZ
(Podać datę wydania i organ wydający)
PESEL

Reprezentant II

Reprezentant III

IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
NAZWISKO RODOWE MATKI

B.

WNIOSKI

Proszę*/prosimy* o otwarcie i prowadzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunku pożyczki (w PLN)
i rachunku środków własnych (w PLN) do obsługi udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 kosztów kwalifikowalnych operacji (tytuł)

, realizowanej z

udziałem Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie (nazwa działania)
działania)

, (kod

, prowadzonych na zasadach określonych w obowiązującym w Banku Regulaminie otwierania i prowadzenia

rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego”.
Wnioskuję

Nie wnioskuję

o udostępnienie usługi telefonicznego informowania o stanie środków na rachunku środków własnych.
1)

Wyciągi z rachunków bankowych o jakie wnioskuję, z ustaleniem salda rachunku będą:
1) sporządzane:
po każdym dniu, w którym nastąpiła zmiana salda rachunku
w okresach miesięcznych;
2)
3)

odbierane w formie elektronicznej – usługa e-wyciągi, zgodnie ze złożoną dyspozycją przekazywania wyciągów z
rachunków bankowych w formie elektronicznej;
odbierane w formie wydruku z drukarek:
w COR z siedzibą w Oddziale BGK w

obsługującym w/w rachunki przez:

osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów lub
inne osoby upoważnione przeze mnie na piśmie,
przesyłane drogą pocztową:

- listem zwykłym,

- listem poleconym na w/w adres korespondencyjny

4) inne ustalenia………………………………………………………………………………………………………
1)

e-wyciągi bezpłatne, w przypadku wyciągów w formie wydruku (papier) Bank pobiera opłaty według stawek określonych w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji.

………..…………………………
Miejscowość, data

.………………………………………….…………………………………
(pieczęć firmowa, o ile stosowana, oraz podpisy osób uprawnionych do otwarcia rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy)

C. OŚWIADCZENIA
Oświadczam(my), że:
1) otrzymałem(liśmy) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów
instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego” oraz „Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa
Krajowego”, zapoznałem(liśmy) się z ich treścią, akceptuję(akceptujemy) ich postanowienia i zobowiązuję(zobowiązujemy) się
do ich stosowania;
2) do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym upoważniam(my) osoby wskazane w Karcie wzorów
podpisów załączonej do Wniosku*/złożonej przy umowie rachunku bankowego numer*
;
3) upoważniam(my) Bank Gospodarstwa Krajowego do realizacji dyspozycji związanych z otwarciem i prowadzeniem
naszych rachunków bankowych, w tym do obciążania lub uznawania ww. rachunków zgodnie z otrzymanymi
dyspozycjami;
4) wyrażam(my) zgodę na przekazanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego moich/naszych danych osobowych do systemu
BANKOWY REJESTR, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 8, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe;
5) jesteśmy*/nie jesteśmy* powiązani kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą
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zajmującą kierownicze stanowisko w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Opis powiązania
;
6) upoważniam(my) Bank Gospodarstwa Krajowego do kierowania korespondencji dotyczącej obsługi rachunków
bankowych, w tym dotyczącej zmian Regulaminów, określonych w pkt 1 oraz innych produktów i usług świadczonych
przez Bank, na adres poczty elektronicznej podany w części A; zobowiązuję(my) się do niezwłocznej aktualizacji podanego
adresu w przypadku jego zmiany.
Wyrażamy również zgodę na przekazywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wskazany adres poczty
elektronicznej informacji o ofercie Banku oraz innych informacji o charakterze marketingowym;
7) upoważniam(my) Bank Gospodarstwa Krajowego do zasięgania informacji na nasz temat;
8) wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i
prawnym stwierdzam(my) własnoręcznym podpisem.
Dokumentacja załączona do Wniosku o otwarcie rachunku bankowego:
1. Dokumentacja wnioskodawcy:
1)
2)
3)

2. Załączone wypełnione ankiety oraz oświadczenia wg wzorów Banku (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)
MIEJSCOWOŚĆ I DATA:

PIECZĘĆ FIRMOWA, O ILE STOSOWANA ORAZ PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH
DO OTWARCIA RACHUNKU I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH
WNIOSKODAWCY:

STEMPEL DZIENNY

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS PRACOWNIKA BANKU
PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

WYPEŁNIA BANK:

 wyrażam zgodę na otwarcie rachunków bankowych (rachunku pożyczki i rachunku środków własnych)
 nie wyrażam zgody na otwarcie rachunku, z powodu: .............................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS
PRACOWNIKA BANKU PODEJMUJĄCEGO DECYZJĘ

- właściwe zakreślić
* - niepotrzebne skreślić
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