Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o otwarcie rachunku
za pośrednictwem kuriera.
Wnioskując o otwarcie rachunku za pośrednictwem kuriera Klient powinien dostarczyć kserokopię dwóch
dokumentów potwierdzających tożsamość.
1. Pierwszy wymagany dokument
Dokument podstawowy wymagany przez Bank:
• Dowód osobisty
2. Drugi wymagany dokument (jeden z listy)
Dokumenty dodatkowe wymagane przez Bank:
• Paszport
• Karta pobytu
• Prawo jazdy
• Legitymacja studencka (akceptowalna jedynie legitymacja plastikowa)
• Legitymacja emeryta lub rencisty (akceptowalne jedynie legitymacje plastikowe)
• Legitymacja osoby niepełnosprawnej
3. Drugi wymagany dokument (zamiennie za dokument z punktu 2)
Jeżeli Klient nie posiada dokumentu zgodnego z listą w punkcie 2 może zamiennie dostarczyć jeden z poniższych
dokumentów.
Uwaga: W przypadku dokumentów zamiennych wymagana jest zgodność numeru PESEL lub adresu z dokumentu z
adresem zamieszkania podanym na wniosku.
•
•
•
•
•
•
•
•

Faktura za gaz, wodę, energię elektryczną lub czynsz (ważna max 3 m-ce wstecz)
Faktura za usługi telefoniczne (ważna max 3 m-ce wstecz)
Faktura za usługi świadczone przez telewizję kablową/satelitarną (ważna max 3 m-ce wstecz)
Faktura za Internet (ważna max 3 m-ce wstecz)
Wyciąg bankowy z konta w innym banku (ważny max 3 m-ce wstecz)
PIT wystawiony przez pracodawcę (PIT 11)
Umowa o pracę
Zaświadczenie o meldunku na pobyt stały pod adresem wskazanym na wniosku (nie starsze niż rok)

Załączone kserokopie dokumentów powinny spełniać poniższe kryteria:
1. Dokumenty powinny być aktualne i czytelne.
2. Dane osobowe na dokumentach, powinny być zgodne z danymi na wniosku.
3. Dane adresowe na dokumentach potwierdzających tożsamość powinny być zgodne z adresem zamieszkania
znajdującym się na wniosku.
4. Faktury powinny być wystawione przez usługodawcę na dane osoby wskazanej we wniosku.
5. Faktury powinny być wystawione w formie papierowej (paragony i potwierdzenia zapłaty nie są
honorowane) Uwaga: akceptujemy e-faktury wystawione na wnioskodawcę za media dostarczane okresowo
pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
6. Wyciągi z konta powinny spełniać wymogi prawa bankowego i zawierać klauzulę, że nie wymagają podpisu i
pieczęci banku.

