
     

                            

 
 
 

Hasła do komunikowania się z bankiem Passwords for communication  
with the bank 

 
nazwa Posiadacza Rachunku / name of the Account Holder 

 
 
 
 
 

Komunikacja telefoniczna 

My, niżej podpisani, występując w imieniu Posiadacza Rachunku, 
upoważniamy Bank do podawania informacji o saldzie, obrotach 
oraz szczegółach transakcji dokonywanych na naszych 
rachunkach bankowych za pośrednictwem telefonu. 

Niniejsze upoważnienie do obsługi telefonicznej dotyczy 
wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank obecnie  
i w przyszłości na rzecz Posiadacza Rachunku. 

W celu uzyskania powyższych informacji ustanawiamy poniższe 
hasła:  

Telephone communication 

We, the undersigned, acting on behalf of the Account Holder, 
authorise the Bank to provide information about balances, 
account turnovers and transaction details on our bank accounts 
via telephone. 

This telephone service mandate applies to all present and future 
accounts held with the Bank in favour of the Account Holder.  
 

For the purpose of obtaining the above information we set  
the following passwords: 

1. Hasło do wszystkich rachunków bieżących: 1. Password for all current accounts: 

                     

2. Hasło do rachunku płacowego (jeśli inne niż powyższe): 2. Password for salary account (if different then  
the mentioned above): 

                     

Przyjmujemy do wiadomości, że podanie nazwy Posiadacza 
Rachunku oraz hasła stanowi wystarczającą oraz wyłączną 
podstawę do udzielenia przez Bank żądanej informacji oraz dowód 
na to, że osoba posiadająca wiedzę o ustanowionym haśle jest 
upoważniona do pozyskiwania takiej informacji. 

We acknowledge that the name of the Account Holder and  
the password is sufficient and the only base for the Bank  
to provide the required information and is the evidence that  
the person knowing the password is authorised to collect  
the information. 

Korespondencja e-mail 

Wyrażamy zgodę na komunikację z Bankiem za pośrednictwem 
poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail 
wskazanych w Pełnomocnictwie do dysponowania rachunkami. 

Niniejszym ustanawiamy poniższe hasło, które będzie używane do 
zabezpieczenia wszystkich dokumentów zawierających poufne 
dane: 

E-mail correspondence 

We give consent to communication with the Bank via electronic 
mail by using the e-mail addresses indicated in the Mandate  
to operate accounts for entrepreneurs. 

The following password is established to protect the documents 
containing confidential data: 

                     

Wyrażając zgodę, jednocześnie jesteśmy świadomi ryzyka 
związanego z udostępnieniem hasła osobom nieuprawnionym  
lub z korzystaniem z adresów e-mail  przez osoby niepowołane. 

By giving our consent, we declare that we are aware of the risk 
resulting from disclosing the password or using the e-mail 
addresses by unauthorized persons. 

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Posiadacza Rachunku zgodnie z odpowiednim rejestrem np. KRS /  
signatures of persons authorised to represent the Account Holder according to relevant trade register e.g. KRS 

imię i nazwisko / full name podpis / signature  data i miejscowość / 
date and place 

imię i nazwisko / full name podpis / signature  

 
 
Wypełnia Bank / To be completed by the Bank 
 
 
 
 
dokumenty i podpisy sprawdził 
documents and signatures verified by .......................................................................................... 
 

............................................................... 
stempel dzienny Banku/ 

Bank’s daily stamp 
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