Załącznik nr 1
do Instrukcji otwierania i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych
w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Wniosek o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego/zmianę danych*)

stempel nagłówkowy placówki banku

Informacje o wnioskodawcy-deweloperze
imię i nazwisko, adres/, nazwa i siedziba

imię i nazwisko, adres/ nazwa i siedziba
REGON

wzór używanej pieczątki

Adres siedziby dewelopera

NIP

Adres korespondencyjny dewelopera
(jeśli inny niż adres siedziby)

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu

Miejscowość

miejscowość

kod pocztowy, poczta

kod pocztowy, poczta

Kraj

kraj

telefon, fax do siedziby dewelopera

adres e-mail do korespondencji

Wnioskuję/my o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego w złotych:**)
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego
w celu gromadzenia środków wpłacanych przez nabywców na realizacje przedsięwzięcia deweloperskiego
wskazanego w prospekcie informacyjnym.
1. Bank informuje, że przed podjęciem decyzji o otwarciu mieszkaniowego rachunku powierniczego dokonana
zostanie kontrola dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez przedstawiciela podmiotu zewnętrznego
współpracującego z bankiem w zakresie dotyczącym spełnienia warunków Ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umożliwiającym bankowi otwarcie tego
rachunku, określonego w załączniku do niniejszego wniosku.
2. Koszt kontroli ponosi wnioskodawca.
3. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że bank może odmówić otwarcia rachunku, o otwarcie którego
wnioskował, bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia bank poinformuje wnioskodawcę na piśmie w terminie
14 dni roboczych od dnia złożenia niniejszego wniosku wraz z kompletem dokumentów wymaganych do otwarcia
mieszkaniowego rachunku powierniczego.

miejscowość, data

pieczątka i podpisy osób reprezentujących dewelopera
Stwierdza się zgodność danych zawartych we wniosku i złożonych dokumentach
oraz potwierdza się autentyczność podpisów złożonych na wniosku

data, stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku
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*) niepotrzebne skreślić
**) należy wstawić X we właściwym polu

Do wniosku załączono:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….
3)
……………………………………………….
4)
……………………………………………….
5)
……………………………………………….

Oświadczenie***)
1. Bank informuje, iż przetwarza dane osobowe posiadacza rachunku w celu podjęcia niezbędnych działań

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy. Dane te są przeznaczone dla banku oraz mogą być przekazane
podmiotom wymienionym w art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 z późn. zm.) oraz SGB-Bankowi S.A., bankowi zrzeszającemu, z siedzibą w Poznaniu, a także:

Administratorem danych osobowych posiadacza rachunku jest
Bank Spółdzielczy w Halinowie
nazwa i adres banku – administratora

2. Bank informuje również, że posiadaczowi rachunku przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych

oraz ich poprawiania.
wyrażam /
nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez bank moich danych osobowych
dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie
moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

3. Niniejszym

I
miejscowość, data

podpis

***) oświadczenie podpisuje deweloper będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
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