
Formularz

Załącznik nr 4 – polecenie zapłaty 
Do umowy o współpracy w zakresie obsługi  
i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Do umowy zawartej pomiędzy Akceptantem i Fiserv (należy wpisać datę)

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty,  
kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z umową.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze 
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Potwierdzamy zgodność danych zawartych w zgodzie oraz przyjęcie dyspozycji (wypełnia bank dłużnika)

Otrzymuje wierzyciel

w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi

Zgoda na obciążanie rachunku
Nazwa i adres wierzyciela: Fiserv Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa 

Identyfikator wierzyciela: 5260210429

Nazwa 
dłużnika

Numer rachunku 
bankowego dłużnika

Nazwa banku  
prowadzącego rachunek 
bankowy dłużnika

Adres

Ulica

Nr ulicy / lokal Miasto

(miejsce i data)

(miejsce i data)

(podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego)

(podpis pracownika banku prowadzącego rachunek dłużnika)

NIP

Kod



Formularz

Fiserv Polska S.A. 
Al. Jerozolimskie 100 
00-807 Warszawa
polcard.pl
akceptanci@fiserv.com
(22) 515 30 05

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000061293, NIP: 526-02-10-429, kapitał zakładowy: 123.609.300 zł, 
kapitał wpłacony: 123.609.300 zł
© 2022 Fiserv Inc. lub spółki powiązane z Fiserv Inc. Fiserv jest znakiem towarowym Fiserv Inc.
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, o których mowa w niniejszym materiale,  
są własnością ich odpowiednich właścicieli. 711681 1/21
PolCard jest znakiem towarowym należącym do Fiserv Polska S.A. (spółki powiązanej z Fiserv Inc.).

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty,  
kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z umową.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze 
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgoda na obciążanie rachunku
Nazwa i adres wierzyciela: Fiserv Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa 

Identyfikator wierzyciela: 5260210429

(miejsce i data) (podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego)

Otrzymuje bank dłużnika

Nazwa 
dłużnika

Numer rachunku 
bankowego dłużnika

Nazwa banku  
prowadzącego rachunek 
bankowy dłużnika

Adres

Ulica

Nr ulicy / lokal Miasto

NIP

Kod
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