Zgoda
przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy przez małoletniego, zwana dalej Zgodą.
Kto i dlaczego udziela Zgody?
cel udzielenia Zgody

Udzielenie Zgody jest konieczne do zawarcia przez małoletniego Umowy o prowadzenie bankowych
rachunków dla osób fizycznych, zwanej dalej Umową.

przedstawiciel ustawowy
udzielający Zgodę

#imię/imiona# #nazwisko#
zamieszkały/ła #adres zamieszkania#, posiadający/a 1<<nr PESEL #nr pesel#>> 2<<paszport
seria i nr #seria i nr paszportu#>>

małoletni zawierający Umowę

#imię/imiona# #nazwisko#
posiadajacy/a nr PESEL #nr pesel#
1.

ważność Zgody

2.

Zgoda pozostaje w mocy przez czas trwania Umowy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez
małoletniego osiemnastego roku życia.
Zgoda może by w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody oznacza, że Bank nie będzie mógł
dalej prowadzić rachunku na rzecz małoletniego.

Twoja zgoda na zawarcie Umowy przez małoletniego
Zgadzam się, aby #imię i nazwisko małoletniego# zawarł/a Umowę na podstawie której Bank:
1) otworzy na jego/jej rzecz rachunek osobisty #nazwa rachunku# o numerze wskazanym w
Potwierdzeniu otwarcia Rachunku
2) wyda kartę debetową na podstawie złożonego przez niego/nią wniosku.
zgoda na zawarcie Umowy
przez małoletniego

Rachunek

osobisty służy przede wszystkim do przechowywania pieniędzy i dokonywania
płatności (np. przelewów). Informacje o aktualnej ofercie Banku dotyczącej rachunków znajdziesz
na stronie internetowej Banku oraz w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej BOK.

Małoletni może zawnioskować o kartę debetową podczas składania wniosku o otwarcie rachunku
lub w każdej chwili po jego otwarciu.
<<
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Twoja zgoda na przystąpienie przez małoletniego do ubezpieczenia karty debetowej
zgoda na przystąpienie przez
małoletniego do
ubezpieczenia Pakiet
Bezpieczna Karta

Zgadzam się, aby #imię i nazwisko małoletniego# był/a objęta ochroną ubezpieczeniową na
warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty oraz
utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu „Pakiet Bezpieczna Karta” zawartej w dniu
01.08.2007 r. pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mBank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela#
w zakresie: nieuprawnionego użycia karty oraz utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu.

>>

Twoje oświadczenia i deklaracje
pobieranie środków z
rachunków przedstawiciela
ustawowego

dysponowanie rachunkiem
przez małoletnią

Jeśli małoletni nie spłaci niedozwolonego salda debetowego na swoim rachunku, wówczas
upoważniam Bank do pobrania tych należności z moich rachunków prowadzonych w Banku.
Oświadczam, że składane przez małoletniego dyspozycje dotyczące pieniędzy zgromadzonych na
rachunku będą czynnościami zwykłego zarządu.



Czynności zwykłego zarządu to drobne, bieżące sprawy życia codziennego. Takimi
czynnościami będą np. płatności za drobne zakupy, bilety do kina, bilet miesięczny, kawę czy
obiad.
Wiem, że małoletni może swobodnie dysponować pieniędzmi na swoim rachunku do czasu
złożenia przez przedstawiciela ustawowego pisemnego sprzeciwu.

prawo złożenia sprzeciwu przez
przedstawiciela ustawowego

1

 Szczegółowe informacje o sposobach składania sprzeciwu dostępne są w BOK oraz w
placówkach Banku.
 Jeśli małoletni posiada więcej niż jednego przedstawiciela ustawowego, to sprzeciw będzie
mógł być złożony nie tylko przez Ciebie, ale także przez każdego z pozostałych przedstawicieli
ustawowych.

Zawsze dla obywateli RP
Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL
Występuje w przypadku, gdy do karty debetowej danego typu możliwe jest uruchomienie ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta
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W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?
administrator danych
osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank.

zasady przetwarzania danych
osobowych

Bank będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu zawarcia i
wykonywania przez małoletniego Umowy.
Masz prawo do:
1) dobrowolności podania danych,
2) dostępu do nich i ich poprawiania,
3) zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku.

przekazanie danych do ZBP

Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem przez
małoletniego Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku
może przekazać Twoje dane osobowe do Związku Banków Polskich, który prowadzi system
Bankowy Rejestr, w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe.

Podpis przedstawiciela ustawowego:

!
___________________________________
podpis przedstawiciela ustawowego

Wyjaśnienia:

 symbol informacji stosowany w Potwierdzeniu podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów
Zgody

„Bank” oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-88, wysokość
kapitału zakładowego # aktualna wysokość kapitału zakładowego # zł na dzień # data ustalenia wysokości kapitału zakładowego #

