Zgoda
przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy przez małoletniego, zwana dalej Zgodą
dane przedstawiciela ustawowego
imię i nazwisko:

#imię/imiona# #nazwisko#

nr PESEL:

#nr pesel#

adres zamieszkania:

#adres zamieszkania#

dane małoletniego
imię i nazwisko:

#imię/imiona# #nazwisko#

nr PESEL:

#nr pesel#

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zgadzam się na zawarcie przez #imię i nazwisko małoletniego# Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób
fizycznych, zwanej dalej Umową na podstawie której Bank1:
1) otworzy na jego/jej rzecz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy # nazwa Rachunku# o numerze wskazanym w
Potwierdzeniu otwarcia Rachunku
2) wyda kartę debetową na podstawie złożonego przez niego/nią wniosku.
1
<<Zgadzam się, aby #imię i nazwisko małoletniego # była 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.>>
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.
Przyjmuję do wiadomości, że małoletni może swobodnie dysponować pieniędzmi na swoim rachunku do czasu złożenia przez
przedstawiciela ustawowego pisemnego sprzeciwu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany:
1) iż Bank, jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał dotyczące mnie dane osobowe w bankowym zbiorze
danych w celu wykonywania przez małoletniego Umowy,
2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania,
3) o prawie zgłoszenia sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane
osobowe do Związku Banków Polskich prowadzącego system Bankowy Rejestr w zakresie koniecznym do zawarcia przez
małoletniego Umowy oraz jej realizacji.

Niniejsze Oświadczenie pozostaje w mocy przez czas trwania Umowy nie dłużej jednak niż do nabycia przez małoletniego pełnej
zdolności do czynności prawnych.
Niniejsza Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie Zgody oznacza, ze Bank nie będzie mógł dalej prowadzić rachunku na
rzecz małoletniego.

____________________________
podpis przedstawiciela ustawowego

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg
stanu na #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, Oddział
Bankowości Mobilnej w Łodzi.
1

1

Występuje w przypadku, gdy do karty debetowej danego typu możliwe jest uruchomienie ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta

mBank S.A Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi należy do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,
00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym
w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi (w całości
wpłacony)

