Wniosek o Dodatkową Kartę Kredytową IKEA FAMILY
DANE KLIENTA
Imię
Nazwisko
PESEL
Nr umowy
Na podstawie Umowy o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ("Umowa") zawartej z Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddziałem w
Polsce z siedzibą przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa („Bank”) niniejszym wnioskuję o wydanie i upoważniam Bank do wydania
Karty Dodatkowej dla osoby, której dane są podane poniżej. Upoważniam tę osobę – Posiadacza Karty Dodatkowej – do
dokonywania operacji, którymi będę obciążany/a jako Klient. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Umowie.
Upoważniam Bank do podawania wszelkich informacji dotyczących Rachunku Posiadaczowi Karty Dodatkowej.

tak

nie

Wzór karty dodatkowej będzie taki sam, jak wzór Karty wydanej Klientowi.

DANE POSIADACZA KARTY DODATKOWEJ
Imię
Nazwisko
PESEL
Dokument tożsamości
seria i nr
Data ważności dokumentu
Organ wydający dokument:
Nazwisko panieńskie matki
DANE TELEADRESOWE POSIADACZA KARTY DODATKOWEJ
Adres zamieszkania
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Tel. stacjonarny
Tel. komórkowy
Adres e-mail

-

Oświadczenia Posiadacza Karty Dodatkowej
Oświadczam, że:
(a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, (b) przedstawione przeze mnie informacje, w tym informacje dotyczące moich
danych osobowych są prawidłowe, co poświadczam przez złożenie własnoręcznego podpisu, pod karą pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.), (c) podpis na Karcie Dodatkowej będzie taki sam jak podpis poniżej i stanowi wzór dla Banku.
Bank niniejszym informuje Posiadacza Karty Dodatkowej, że:
(a) będzie przetwarzał jego dane osobowe, a także informacje stanowiące tajemnicę bankową dla celów wydania Karty Dodatkowej
i realizacji Umowy w tym zakresie, (b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, (c) Posiadacz Karty Dodatkowej ma prawo
dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., nr 101 poz 926, z późn. zm.).
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Podpis Klienta (Posiadacza Karty Głównej)
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Podpis Posiadacza Karty Dodatkowej

