Wniosek o otwarcie Subkonta Bankowego
dla przedsiębiorców

Application to open Bank Sub-account
for entrepreneurs

Zlecamy Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce otwarcie i prowadzenie
subkonta bankowego (dalej „Subkonto Bankowe”) w następującej walucie
(proszę zaznaczyć x):

We request Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland to open and maintain
a bank sub-account (hereinafter referred to as “Bank Sub-account”)
in the following currency (please tick):

PLN

USD

EUR

DKK

SEK

NOK

GBP

CHF

CAD

Inne/
other

nazwa Posiadacza Rachunku / full name of the Account Holder

nazwa Subkonta (np. subkonto płacowe) / sub-account name (e.g. salary account)

Rachunek VAT do powiązania z Subkontem w PLN / VAT Account to be linked with Sub-account in PLN:

istniejący Rachunek VAT o numerze /
existing VAT Account no.

nowy/new

Posiadacz Rachunku zaznacza następującą formę oraz częstotliwość
dostarczania wyciągów przez Bank:

4550

The Account Holder chooses the following form and frequency of bank
statements delivery:

form

elektronicznie /
electronically

odbiór w banku /
held at the bank

częstotliwość /
frequency

dziennie /
daily

miesięcznie /
monthly

kwartalnie /
quarterly

podpisy osób zgodnie z Pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami / signatures of persons according to Mandate to operate accounts
imię i nazwisko / full name

podpis / signature

imię i nazwisko / full name

podpis / signature

data i miejscowość /
date and place

Wypełnia Bank / To be completed by the Bank

Bank potwierdza otwarcie niżej wymienionego Subkonta Bankowego oraz
Rachunku VAT oraz oświadcza, że będzie ono prowadzone na zasadach
określonych w Regulaminie Otwierania i Prowadzenia Rachunków
Bankowych dla Przedsiębiorców oraz podlegać opłatom zawartym w Tabeli
Opłat i Prowizji obowiązujących w dniu otwarcia Subkonta Bankowego.

Bank confirms opening below mentioned Bank Sub-account and VAT Account
and declares it will be maintained according to The Terms and Conditions for
Opening and Maintaining Bank Account for Entrepreneurs and it will be subject
to fees and charges as described in The Fees and Charges Table valid on
the day of opening this Bank Sub-account.

Subkonto / Sub-account:
............ PL. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rachunek VAT / VAT Account:
............ PL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dokumenty i podpisy sprawdził
documents and signatures verified by ..........................................................................................
...............................................................
Stempel dzienny Banku /
Bank’s daily stamp

………………………

