WNIOSEK O PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY (KONTO PRP)
Wnioskodawca :
Pan/Pani:

PESEL11):

Imię ojca:

Imię matki

Dokument tożsamości:
Podstawowe obywatelstwo:

Seria i numer:
Data urodzenia:

Telefon komórkowy2):
Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku braku, należy podać adres korespondencyjny):
Ulica:

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie niniejszego wniosku Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), zgodnie z art.
59ib ustawy o usługach płatniczych, dokona weryfikacji mojego uprawnienia do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego.
Bank przekaże, w maksymalnym terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, informację o wyniku weryfikacji,
a w przypadku pozytywnego jej wyniku, również o możliwości otwarcia podstawowego rachunku płatniczego.
Forma przekazania informacji o wyniku weryfikacji i możliwości otwarcia podstawowego rachunku płatniczego:
Proszę o przekazanie informacji w wiadomości SMS wysłanej na wskazany wyżej numer telefonu komórkowego
Osobiście zgłoszę się do placówki Banku wraz z numerem wniosku w celu uzyskania ww. informacji
Bank Millennium S.A. przekazał informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszego wniosku
w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A. (dla osób składających zapytanie
o rachunki w innych bankach oraz osób, w przypadku których Bank weryfikuje fakt posiadania przez nie rachunków w innych
bankach).

Nr wniosku:

Podpis Wnioskodawcy

Pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej przez Bank

W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego, będziesz poproszony(a) o
podanie dodatkowych danych (m.in. danych dowodu tożsamości, nazwiska rodowego matki, statusu zatrudnienia, stanu cywilnego,
informacji o rezydencji podatkowej).
Podstawowy rachunek płatniczy Konto PRP jest oferowany wraz z poniżej wymienionymi usługami, z których można korzystać
opcjonalnie:

kartą debetową z możliwością włączenia usługi wypłaty gotówki w ramach usługi cash-back

Pakiet Bezpieczeństwa, który składa się z usługi powiadamiania SMS o transakcjach dokonanych kartą oraz
pakietu ubezpieczeń „Ochrona karty” w cenie określonej w Cenniku Usług – Konto PRP

dostęp do obsługi rachunku za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej i telefonicznej.

1) W przypadku braku numeru PESEL prosimy podać datę urodzenia w formacie RRRR/MM/DD

2) Wymagane w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie informacji o wyniku weryfikacji oraz o możliwości otwarcia rachunku w formie wiadomości SMS

