Załącznik nr 1 do Regulaminu

DYSPOZYCJA ZMIANY KANAŁU KOMUNIKACJI NA KANAŁ ELEKTRONICZNY
DOTYCZĄCA PROMOCJI „BĄDŹ Z NAMI EKO W URODZINY I NIE TYLKO”.

imię i nazwisko Posiadacza rachunku
PESEL
Numer Klienta
1.
2.

Oświadczam, że od dnia dzisiejszego zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie dostarczania mi wyciągów, zestawienia opłat za usługi
powiązane z Rachunkiem płatniczym oraz komunikowania o zmianach wzorców umownych w tym m.in. informacji o zmianach regulaminów,
taryf opłat i prowizji, tabeli oprocentowania, dokumentów dot. opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w poniższych tabelach kanał jest kanałem wspólnym do komunikowania
zmian dotyczących wszystkich posiadanych w Banku produktów:
a) w zakresie sporządzania wyciągów:
na adres e-mail wskazany niżej
Do komunikacji z Klientem w Banku obowiązuje jeden adres e-mail wskazany
Wyciągi sporządzać
na koniec miesiąca

Wysłać:

dla danego Posiadacza rachunku
UWAGA!
Hasło do wyciągów składa się z siedmiocyfrowego numeru Klienta w Banku oraz
trzech wielkich liter miejscowości urodzenia, z uwzględnieniem polskich znaków

Udostępnić:

za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet

b) w zakresie komunikowania Posiadaczowi rachunku o zmianach we wzorcach umownych w tym: zmianach w Regulaminie, Taryfie opłat
i prowizji, aktualizacji Dokumentu dotyczącego opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, zestawienia opłat za usługi
powiązane z rachunkiem pobranych za dany rok kalendarzowy oraz Tabeli oprocentowania:
w formie elektronicznej na adres e-mail
3.

W przypadku kilku Posiadaczy rachunku każdy może złożyć odrębną dyspozycję z podaniem własnego adresu e-mail, ale wybrany kanał
komunikacji musi być wspólny (tożsamy) dla wszystkich.

4.

Wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej (zwany dalej Bankiem) w celu reklamy produktów i usług
Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
TAK

KLAUZULE ZGÓD

2) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych
o produktach i usługach oferowanych przez Bank oraz podmiotów współpracujących z Bankiem, w tym także po wygaśnięciu/
rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne:
a)

za pośrednictwem telefonu:

b)

za pośrednictwem sms:

TAK
TAK

3) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. przez Bank oraz podmioty współpracujące z Bankiem. W tym celu wskazuje adres poczty
elektronicznej podany w „Danych osobowych” Posiadacza rachunku.
TAK
5.
6.

Przyjmuję do wiadomości, że wskazany wyżej adres e-mail oraz wyrażone zgody marketingowe są dyspozycją zmiany danych osobowych
wskazanych w Banku dla Posiadacza rachunku.
Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Bądź z nami EKO w urodziny i nie tylko”.

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

miejscowość, data

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

podpis Posiadacza rachunku - jeżeli dyspozycja
nie jest wysyłana poprzez bankowość elektroniczną

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

Pieczątka i Podpis pracownika Banku weryfikującego dyspozycję
i/lub wprowadzającego zmiany w systemie Banku

