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………………………………………. 
(дані Каси Стефчика) 

 

 

ЗАЯВА 

ПРО ВІДКРИТТЯ БАЗОВОГО ПЛАТІЖНОГО РАХУНКУ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО РАХУНКУ (IKS) 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(Ім'я та прізвище Заявника) 

……………………………………………………. 

(номер PESEL) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(адреса проживання або адреса для листування на території Республіки Польща) 

 

Я подаю заяву на відкриття Базового платіжного рахунку Індивідуального кооперативного рахунку (IKS) 

в Кооперативній ощадно-позиковій касі (SKOK) ім. Ф. Стефчика у Гдині 

 

Я заявляю, що легально перебуваю на території держави-члена *. 

 

………………………………………… …………………………………… 
/місце і дата/ Підпис Заявника 

 

 

 

 

Заявляю, що відповідно до РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄВРОСОЮЗ) 2016/679 від 27 

квітня 2016 р. (ЗРЗД) мене було повідомлено, що 

1) контролером персональних даних є SKOK ім. Францішка Стефчика з місцем знаходження в Гдині за адресою: вул. 

Богатерув Старувки Варшавскей 6 (SKOK); 

2) визначені в ЗРЗД та інших відповідних законодавчих положеннях обов’язки виконує інспектор із захисту даних 

(контакт: електронна поштаIOD@kasastefczyka.pl, тел.: 801 600 100, адреса для листування SKOK); 

3) персональні дані опрацьовуються з метою розгляду заяви на відкриття базового рахунку; 

4) персональні дані зберігатимуться протягом терміну дії зобов’язань щодо звітності перед Комісією з фінансового 

нагляду та її контролем у сфері надання послуги базового рахунку, що виникає із Закону «Про платіжні послуги», я 

маю право вимагати доступу до вмісту моїх даних, виправлення, видалення, обмеження опрацювання, право на 

передачу даних, право заперечувати проти опрацювання даних для цілей прямого маркетингу, включаючи 

профілювання; 

5) я маю право подати скаргу Керівнику Управління з питань захисту персональних даних у випадку виявлення, що 

опрацювання персональних даних порушує положення законодавства про захист даних; 

6) надання персональних даних є умовою розгляду заяви про відкриття базового рахунку; 

7) одержувачами персональних даних будуть суб’єкти, уповноважені відповідно до закону, суб’єкти, пов’язані особисто, 

фінансово або системно ** з SKOK, або які співпрацюють з SKOK на підставі укладених договорів при виконанні 

діяльності, пов’язаної з її статутною діяльністю, тобто агентами SKOK та суб’єктами, які надають наступні послуги: 

IT, маркетинг, продажі, логістика, стягнення боргів, юридичні, бухгалтерські та інші допоміжні послуги. 

 

 
 

 

 

Юридична інформація: 
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1. Каса розглядає Заяву про відкриття Базового платіжного рахунку IKS та невідкладно, але не пізніше 10 днів з моменту отримання 

повної Заяви, укладає Договір про ведення основного платіжного рахунку IKS. Термін, про який йдеться у першому реченні, 

відраховується з дати підтвердження Каси того, що Заявник може отримати статус члена Каси. 

2. Каса відмовляє в укладенні Договору базового платіжного рахунку ІКС у разі: 

a) коли це виправдано міркуваннями обережності, що виникають з підозри у вчиненні злочину, про який йдеться в ст. 165а 

або ст. 299 Закону від 6 червня 1997 р. «Кримінальний кодекс»; 

b) якщо споживач, який подає Заяву, не є членом Каси або не відповідає критеріям для отримання статусу члена Каси; 

c) коли Каса має обґрунтовану інформація про причетність споживача до злочину, вчиненого з використанням платіжного 

рахунку, або обґрунтовану інформацію про те, що кошти, які повинні бути накопичені на рахунку, отримані злочинним 

шляхом. 

3. Каса може відмовити в укладенні Договору базового платіжного рахунку ІКС у разі: 

a) споживач є стороною договору про ведення платіжного рахунку, укладеного з національним банком, філією іноземного 

банку, кредитною установою чи іншою кооперативною ощадно-позиковою касою, яка в рамках діяльності, що реалізується 

на території Республіки Польща, дозволяє здійснення таких операцій: 

a. внесення готівкових коштів на рахунок, 

b. зняття готівки з рахунку на території будь-якої держави-члена, в банкоматі або у відділенні цього постачальника, 

протягом в робочий час або поза робочим часом цього постачальника, або за допомогою платіжного терміналу, якщо 

споживач також бажає укласти договір за послугу, що дозволяє таке зняття; 

c. виконання платіжних операцій на території держав-членів, зокрема на пристроях, які приймають платіжні інструменти, 

у приміщеннях постачальника або за допомогою електронного доступу до рахунку, тоді як у випадку платіжних 

операцій, що виконуються за допомогою платіжної картки, базовий платіжний рахунок також забезпечує можливість 

здійснення платіжних операцій без фізичного використання карток та можливість постачальника здійснювати 

розрахунки за платіжними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, в результаті чого кошти 

накопичуються на рахунку, про який йдеться у ст. 4 абз. 2 п. 4 Закону «Про споживчий кредит»; 

b) ідентифікаційні дані споживача відповідають даним осіб з міжнародних санкційних списків або списку публічних 

попереджень PFSA, опублікованих на підставі ст. 6б п. 4 Закону «Про нагляд за фінансовим ринком»; 

c) відсутності у споживача дійсного документа, що посвідчує його особу; 

d) договір щодо будь-якого платіжного рахунку IKS, укладений між Касиром і споживачем, було розірвано через 

грубе порушення його положень споживачем; 

e) споживач не уклав договір у відділенні Каси протягом терміну, про який йдеться в п. 1 перше речення; 

f) споживач не перебуває на території держави-члена на законних підставах; 

g) Споживач не вказав адреси проживання або іншої адреси для листування на території Республіки Польща. 

 
* Держава-член – держава-член Європейського Союзу або держава-член Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторона угоди про 

Європейську економічну зону. 

** Актуальний перелік суб’єктів, пов’язаних особисто, фінансово або системно з SKOK, доступний у відділеннях SKOK, на вебсайті. 

kasastefczyka.pl. 

 
Підтверджую ознайомлення з наведеною інформацією. 
 
…………………………… 
Дата, підпис Заявника 


