
Załącznik nr 1 do pisma 

 

Zgody marketingowe Posiadacza: 

(proszę wstawić znak X w wybrane pole) 

1) Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji 
marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych  

i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem: 

a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy:  

 TAK 
 NIE 

b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu:  

 TAK 
 NIE 

2) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych  

w celu prowadzenia marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej 
przeze mnie z Bankiem: 

 TAK 

 NIE 

  
Przyjmuję do wiadomości, że każda z wyżej wyrażonych zgód może być przeze mnie  

w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 

Oświadczenie Posiadacza: 

Posiadacz oświadcza, iż w trakcie trwania umowy  wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na 

zawiadamianie go przez Bank o zmianie: 

1) oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych 
zgromadzonych przez posiadacza na rachunku; 

2) rodzaju stawki bazowej;  

3) wysokości marży; 

4) taryfy; 

5) opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym; 

6) regulaminu; 

7) w zakresie uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów  

i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony 
przysługującej ze strony tego systemu, w tym o rodzajach osób i podmiotów, które mogą być 

uznane za deponenta oraz o maksymalnej granicy ochrony gwarancyjnej;  

poprzez przesyłanie:  
   zmienionych dokumentów na e-mail Posiadacza1, 

  powiadomień do Posiadacza o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający 

zmiany jest dostępny na  portalu internetowym ,,Moje dokumenty SGB’’ 2: 
 na  e-mail , albo 

 za pomocą wiadomości SMS. 

 

                                                        
1 Na adres e-mail Posiadacz otrzyma zmiany dokumentów, o których mowa powyżej.  Po wdrożeniu portalu internetowego 

,,Moje dokumenty SGB’’ zmienione dokumenty nie będą wysyłane za pomocą e-mail. Posiadacz otrzyma informację  
o możliwości odbioru tych dokumentów poprzez portal internetowy ,,Moje dokumenty SGB’’. Dokumenty będą dostępne 
również po wygaśnięciu umowy. 
2 Wysyłka powiadomień o zmianach poprzez e-mail albo SMS będzie dostępna po wdrożeniu tej usługi przez Bank. 
Posiadacz będzie miał udostępnione dokumenty zawierające zmiany poprzez dedykowany portal internetowy ,,Moje 
dokumenty SGB’’. Dokumenty będą dostępne również po wygaśnięciu umowy. Do czasu udostępnienia usługi informacje  
o zmianach wraz z dokumentami Bank przekaże w formie elektronicznej na adres e-mail lub w formie papierowej na adres 
korespondencyjny wskazany przez Posiadacza (zgodnie z jego dyspozycją). 


