Wzór Wniosku o udzielenie dostawcy informacji o rachunkach płatniczych konsumenta umożliwiających wykonywanie
transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, prowadzonych w bankach i spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych
1)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOSTAWCY INFORMACJI O RACHUNKACH PŁATNICZYCH KONSUMENTA
UMOŻLIWIAJĄCYCH WYKONYWANIE TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 59ia UST. 3 USTAWY
2)
O USŁUGACH PŁATNICZYCH , PROWADZONYCH W BANKACH I SPÓŁDZIELCZYCH KASACH
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH
składany na podstawie art. 59ib ustawy o usługach płatniczych oraz art. 92ba ust. 3 w zw. z art. 105 ust. 1 pkt 1e
3)
Prawa bankowego i art. 13d ust. 3 w zw. z art. 9f ust. 1 pkt 5b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo4)
kredytowych
Dane dostawcy będącego Wnioskodawcą

I.

5)

1.

Firma i adres

2.

NIP, KRS

3.

Adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego
lub adres email

4.

Sposób przekazania informacji
II.

6)

lub REGON

5)

7)

Dane konsumenta, którego dotyczy Wniosek
5)

1.

Imię i nazwisko

2.

PESEL – w przypadku gdy posiadacz lub
8)
członek kasy ma nadany nr PESEL

3.

Data urodzenia – w przypadku gdy
posiadacz lub członek kasy nie ma
8)
nadanego nr PESEL

4.

Nazwisko rodowe/panieńskie

5.

Ostatnie miejsce zamieszkania

6.

Miejsce urodzenia

7.

Imię Ojca

8.

Imię Matki

9.

Inne brzmienie nazwiska
III. Treść Wniosku.

Na podstawie art. 59ib ustawy o usługach płatniczych oraz art. 92ba ust. 3 w zw. z art. 105 ust. 1 pkt 1e Prawa
bankowego i art. 13d ust. 3 w zw. z art. 9f ust. 1 pkt 5b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych,
wnoszę o udzielenie informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa bankowego, o rachunkach
konsumenta wskazanego w pkt II Wniosku prowadzonych w bankach oraz spółdzielczych kasach
1)

Na potrzeby niniejszego wniosku przez dostawcę należy rozumieć dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy
o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
2)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, ze zm.).
3)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, ze zm.).
4)
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2386,
ze zm.).
5)
Pola obowiązkowe
6)
W przypadku instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych należy podać numer z właściwego
rejestru.
7)
Wypełnia dostawca udzielający informacji.
8)
Pola obowiązkowe, jeżeli informacja znajduje zastosowanie w danym przypadku.
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Wzór Wniosku o udzielenie dostawcy informacji o rachunkach płatniczych konsumenta umożliwiających wykonywanie
transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, prowadzonych w bankach i spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych
oszczędnościowo-kredytowych.
Informacja obejmuje wyłącznie rachunki prowadzone w walucie polskiej.
Informacja nie obejmuje rachunków prowadzonych na rzecz przedsiębiorców.
Informacja nie obejmuje książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej, rachunków
terminowych lokat oszczędnościowych oraz produktów kredytowych, w tym kart kredytowych i rachunków
technicznych służących do obsługi tych produktów, chyba że umożliwiają one wykonywanie transakcji,
o których mowa w art. 59ia ust. 3 pkt 1-3 ustawy o usługach płatniczych łącznie.
IV. Oświadczenia
9)

Oświadczam, że składając Wniosek otrzymałem(-am)/zapoznałem(-am) się z zasadami sprawdzenia, na podstawie
art. 59ib ustawy o usługach płatniczych, poprzez Centralną informację, czy konsument posiada rachunek płatniczy
umożliwiający wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, prowadzony
przez dostawcę (informacja, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa bankowego).
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że informacja, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa bankowego,
o rachunkach konsumenta wskazanego w pkt II Wniosku, która zostanie mi przekazana przez Bank/Spółdzielczą
9)
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową ……………, dotyczyć będzie banków i spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych,
wedle
wykazu
dostępnego
poprzez
link
zamieszczony
na
stronie
internetowej
www.centralnainformacja.pl oraz poprzez link zamieszczony na stronach internetowych banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych objętych wykazem.
Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na) o opłacie w wysokości: ……… , którą zobowiązuję się ponieść
w zamian za udzielenie informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa bankowego, o rachunkach konsumenta
wskazanego w pkt II Wniosku prowadzonych w bankach oraz spółkdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowtch.
Działając w imieniu (dane dostawcy uprawnionego do uzyskania informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa
bankowego) ………………….. oświadczam, iż (dane dostawcy uprawnionego do uzyskania informacji, o której mowa
w art. 92ba ust. 3 Prawa bankowego) ………………………… jako administrator danych udostępniam
9)
administratorowi danych – Bankowi/Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej ……………… dane
konsumenta wskazanego w pkt II Wniosku, celem pozyskania o jego rachunkach informacji, o której mowa w art.
92ba ust. 3 Prawa bankowego. Przyjmuję do wiadomosci, iż dla realizacji ww. celu dane te zostaną przekazane przez
9)
Bank/Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
…………… bankom i spółdzielczym kasom
oszczędnościowo-kredytowym, wedle wykazu dostępnego poprzez link zamieszczony na stronie internetowej
www.centralnainformacja.pl oraz poprzez link zamieszczony na stronach internetowych banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych objętych wykazem, za pośrednictwem Centralnej informacji prowadzonej przez
Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., której siedziba znajduje się w Warszawie, pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 65,
02-781 Warszawa.
V. Załączniki
1)

Dokumenty wykazujące uprawnienie do reprezentacji Wnioskodawcy

Data i czytelny podpis
Osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy

Data i miejsce złożenia Wniosku:

/

Data, miejsce, podpis, pieczątka z podaniem stanowiska osoby upoważnionej w Banku Spółdzielczej Kasie
9)
9)
Oszczędnościowo-Kredytowej ……….… do działania w jego/jej imieniu.

9)

Niepotrzebne skreślić.
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transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, prowadzonych w bankach i spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych

Zasady sprawdzenia, na podstawie art. 59ib ustawy o usługach płatniczych, poprzez Centralną informację, czy
konsument posiada rachunek płatniczy umożliwiający wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3
ustawy o usługach płatniczych, prowadzony przez dostawcę (informacja, o której mowa w art. 92ba ust. 3 Prawa
bankowego) – wyciąg z przepisów
Ustawa dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, ze zm.)
Art. 59ia. 1. Dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, oferujący usługi związane z prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów, są obowiązani do świadczenia usługi
prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego. Obowiązek ten w przypadku dostawców wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 9 dotyczy
wyłącznie członków danej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
2. Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2
pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie
transakcji, o których mowa w ust. 3.
3. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce
dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy
również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności
w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy
czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także
możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji
płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim.
4. Obowiązek zapewnienia wypłaty w placówce poza godzinami pracy dostawcy następuje wyłącznie w przypadku gdy dostawca
oferuje takie usługi.
5. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
w ramach podstawowego rachunku płatniczego jest obowiązany zapewnić usługi, o których mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim
świadczy takie usługi w ramach prowadzenia innych rachunków płatniczych.
6. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
udostępnia na żądanie konsumenta, nieodpłatnie, informacje o podstawowych rachunkach płatniczych dostępnych w jego ofercie,
warunkach korzystania z rachunków oraz opłatach z tym związanych.
Art. 59ib. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, może poprzez centralną informację o rachunkach, o której mowa w art. 92bb ustawy – Prawo bankowe, sprawdzić czy
konsument posiada rachunek płatniczy umożliwiający wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3, prowadzony przez
dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, ze zm.)
Art. 92ba. 3. Bank jest obowiązany udzielić dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, informacji o:
1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
2) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach
wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza.
4. W informacji, o której mowa w ust. 3, wskazuje się podmiot, który prowadzi rachunki.
Art. 92bb. 1. Banki są obowiązane prowadzić centralną informację o rachunkach, zwaną dalej "Centralną informacją". Banki mogą
utworzyć w tym celu spółkę handlową.
2. Centralną informację może prowadzić izba rozliczeniowa, o której mowa w art. 67.
Art. 92bc. 1. Zbiorczą informację oraz informację, o której mowa w art. 92ba ust. 3, bank jest obowiązany pozyskać z Centralnej
informacji niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 92ba ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu
prawnego lub od dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zbiorczą informację oraz informację, o której mowa
w art. 92ba ust. 3, bank jest obowiązany dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, lub dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2
pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej informacji.
2. Zbiorcza informacja oraz informacja, o której mowa w art. 92ba ust. 3, może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może
być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji.
Art. 92bd. 1. Bank prowadzący rachunek bankowy jest obowiązany nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1
i 3, Centralnej informacji. Bank spółdzielczy może udzielić informacji za pośrednictwem banku zrzeszającego.
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Wzór Wniosku o udzielenie dostawcy informacji o rachunkach płatniczych konsumenta umożliwiających wykonywanie
transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, prowadzonych w bankach i spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych
2. Informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1 i 3, bank udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zapytania od Centralnej informacji.
Art. 105. 1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 1e) innym bankom, spółdzielczym
kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa
w art. 92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3.
Art. 105b. 2. Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v, w granicach uprawnień wynikających z tych
przepisów, są uprawnione do uzyskania informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3, w dowolnym banku.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2386, ze zm.)
Art. 9f. 1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, przekazywanie informacji objętej
tajemnicą zawodową: 5b) innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji,
o której mowa w art. 13d ust. 3.
Art. 9fa. 2. Podmioty, o których mowa w art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 oraz 20-23, w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów,
są uprawnione do uzyskania informacji, o której mowa w art. 13d ust. 3, w dowolnej kasie.
Art. 13d. 3. Kasa jest obowiązana udzielić dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych, z wyłączeniem Kasy Krajowej, informacji o:
1) imiennych rachunkach członka kasy, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
2) rachunkach bankowych członka kasy, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza.
4. W informacji, o której mowa w ust. 3, wskazuje się podmiot, który prowadzi rachunki.
Art. 13e. 1. Zbiorczą informację oraz informację, o której mowa w art. 13d ust. 3, kasa jest obowiązana pozyskać z centralnej informacji
o rachunkach, o której mowa w art. 92bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanej dalej „Centralną informacją”,
niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 13d ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego,
lub od dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z wyłączeniem
Kasy Krajowej. Zbiorczą informację oraz informację, o której mowa w art. 13d ust. 3, kasa jest obowiązana dostarczyć osobie, która
wystąpiła z żądaniem, lub dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
z wyłączeniem Kasy Krajowej, niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej informacji.
2. Zbiorcza informacja oraz informacja, o której mowa w art. 13d ust. 3, może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może
być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji.
Art. 13f. 1. Kasa prowadząca imienny rachunek członka kasy jest obowiązana nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa
w art. 13d ust. 1 i 3, Centralnej informacji. Obowiązek udzielenia informacji może być realizowany za pośrednictwem Kasy Krajowej.
2. Informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1 i 3, kasa lub Kasa Krajowa udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji.
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