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Wniosek o zmianę ustawień karty  
Mastercard Corporate 

Application for change of settings on  
Mastercard Corporate card 

Zlecamy Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce zmianę ustawień 
karty Mastercard Corporate zgodnie z niniejszym wnioskiem. 

We request Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland to change  
the settings on Mastercard Corporate card according to this application. 

 

Nazwa i adres Posiadacza Kart / Name and address of the Card Holder 
nazwa firmy / name of the company 

adres / address 

 

Numer karty / Card number  

 

 
Uwaga: Proszę wypełnić tylko te pola, które dotyczą danych ulegających zmianie. / 
Attention: Please fill in only these fields which refer to the items being changed. 

 

Dane personalne Użytkownika Karty / Card User’s personal data 

1. imię i nazwisko Użytkownika / full name of the User 

2. adres zameldowania / residential address 

3. adres korespondencyjny / correspondence address1, 2 

4. numer dowodu osobistego lub paszportu / ID card or passport no. 5. employee ID w/in Smart Data 

6. numer telefonu komórkowego / cell phone number 7. adres e-mail Użytkownika / e-mail address of the User  

1  Na podany adres będą przesłane karta, PIN oraz wyciągi z karty – uwaga: można wpisać tylko adres krajowy. /  
This address will be used for the card, PIN and card statements delivery – attention: you can provide a domestic address only. 

2  Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, karta, PIN oraz wyciągi zostaną przesłane na adres Posiadacza Kart. / 
If the field is left blank, the card, PIN and card statements will be sent to the Card Holder’s address. 

 

Imię i nazwisko do wytłoczenia na karcie (litery drukowane) / Name and surname to be embossed on the card (capital letters) 

 

 

Rodzaj karty i wysokość limitów / Card type and limits 

 
 

Mastercard Corporate Classic 

Limit karty / Card limit3 PLN  

Dzienny limit wypłat gotówki / Daily cash withdrawal limit 
 

 

1.500 PLN4  
 

Inny / Other PLN  

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych i gotówkowych / Daily non-cash and cash transaction limit5 
 

 

5.000 PLN4  
 

Inny / Other PLN  

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych / Daily non-cash transaction limit 
 

 

5.000 PLN4  
 

Inny / Other PLN  

Maksymalna dzienna liczba wypłat gotówki / Maximum daily number of cash transactions 
 

 

2  
 

Inna / Other   

Dzienny limit transakcji CNP (eCommerce i MOTO) / Daily CNP transaction limit (eCommerce and MOTO)6 
 

 

2.000 PLN4  
 

Inny / Other PLN  
 

3  Limit maksymalny dla Mastercard Corporate Classic: 25.000 PLN. / Maximum limit for Mastercard Corporate Classic: 25.000 PLN. 
4  Standardowy dla Mastercard Corporate Classic. / Standard for Mastercard Corporate Classic. 
5  Nie może przekroczyć sumy dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. / It cannot exceed the sum of daily non-cash and cash transaction limits. 
6  Limit dotyczy transakcji bez fizycznego okazywania karty, np. w Internecie. Nie może przekraczać dziennego limitu transakcji bezgotówkowych. / The limit applies to 
transactions where a card is not present (CNP: card not present), e.g. on the Internet. It cannot exceed daily non-cash transaction limit. 
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Rodzaj karty i wysokość limitów / Card type and limits 

 
 

Mastercard Corporate Gold 
Limit karty / Card limit7 PLN  

Dzienny limit wypłat gotówki / Daily cash withdrawal limit 
 

 

3.000 PLN8  
 

Inny / Other PLN  

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych i gotówkowych / Daily non-cash and cash transaction limit9 
 

 

10.000 PLN8  
 

Inny / Other PLN  

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych / Daily non-cash transaction limit 
 

 

10.000 PLN8  
 

Inny / Other PLN  

Maksymalna dzienna liczba wypłat gotówki / Maximum daily number of cash transactions 
 

 

2  
 

Inna / Other   

Dzienny limit transakcji CNP (eCommerce i MOTO) / Daily CNP transaction limit (eCommerce and MOTO)10 
 

 

2.000 PLN8  
 

Inny / Other PLN  
 

7 Limit maksymalny dla Mastercard Corporate Gold: 50.000 PLN. / Maximum limit for Mastercard Corporate Gold: 50.000 PLN.  
8 Standardowy dla Mastercard Corporate Gold. / Standard for Mastercard Corporate Gold. 
9 Nie może przekroczyć sumy dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. / It cannot exceed the sum of daily non-cash and cash transaction limits. 
10  Limit dotyczy transakcji bez fizycznego okazywania karty, np. w Internecie. Nie może przekraczać dziennego limitu transakcji bezgotówkowych. /  
 The limit applies to transactions where a card is not present (CNP: card not present), e.g. on the Internet. It cannot exceed daily non-cash transaction limit. 

 

Wydanie karty / Card issuance 

 
 

Tryb zwykły / Standard processing  
 

Tryb ekspresowy / Express processing 

 
Przesyłka PIN-u przy wydaniu karty w trybie ekspresowym/ PIN delivery in case of express card issuance 

 
 

Przesyłka pocztą (priorytet) / Priority mail  
 

Przesyłka kurierska / Courier delivery 

 

Oświadczenie Użytkownika Karty Card User’s statement 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym wniosku  
są kompletne i zgodne z prawdą.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Bank oraz inne podmioty z Grupy Danske Bank oraz potwierdzam, 
że zostałem(-am) poinformowany(-a) o celu ich zbierania oraz przyjmuję 
do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawiania. 

I confirm that all information given in this application is complete  
and true.  

Concurrently, I express my consent for processing of any and all 
personal data by the Bank and any other entities from Danske Bank 
Group and I confirm to have been informed about the purpose of their 
collection and I acknowledge that I have a right to their relevant 
inspection and correction. 

  

Podpis Użytkownika Karty / Card User’s signature 

data i miejscowość / date and place podpis / signature 

 

Oświadczenie Posiadacza Karty Card Holder’s statement 

Niniejszym upoważniamy w/w Użytkownika Karty do dokonywania 
wszelkich transakcji przy użyciu karty. 

Hereby we authorize the above defined Card User to conclude all types 
of card transactions. 

Niniejszy wniosek podlega postanowieniom „Umowy o wydanie  
i użytkowanie kart Mastercard Corporate” zawartej pomiędzy Bankiem  
i Posiadaczem Kart oraz „Regulaminu Kart Mastercard Corporate” 
wraz z późniejszymi zmianami i stanowi integralną część wyżej 
wymienionych dokumentów. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym wniosku są 
kompletne i zgodne z prawdą. 

This application shall be subject to and shall form an integral part of  
the “Agreement on the Issuance and Use of Mastercard Corporate 
Cards” concluded between the Bank and the Card Holder and  
the “Terms and Conditions for Mastercard Corporate Cards” as may  
be amended from time to time. 
 
I confirm that all information given in this application is complete and 
true. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza Karty / Signatures of persons authorised to represent the Card Holder 

imię i nazwisko / full name podpis / signature 

  

  
 

data i miejscowość / date and place 

 

Wypełnia Bank / To be completed by the Bank 

 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Podpisy Banku / Bank’s signatures 

 
 
 
 
___________________________________ 
Stempel dzienny Banku / Bank’s daily stamp 
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