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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rachunków Bankowych dla Osób Fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce 

Upoważnienie do przyjmowania dyspozycji składanych faksem 

传真免责声明 

Do: Bank of China (Luksemburg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej zwanego „Bankiem”) 

致：中国银行（卢森堡）股份公司波兰分行股份公司（以下称“银行”） 

 

 
Klient (Imię i Nazwisko)*:  
 
Numer Rachunku:  
 
 

Upoważniam(y) Bank do działania według wszelkich instrukcji otrzymanych przez Bank faksem pod warunkiem, że 

polecenia faksu widoczne dla Banku są podpisane zgodnie ze złożoną Kartą Wzorów Podpisów. 

我们授权银行执行其所有以传真方式接收到的指令，该指令基于银行与自然人签署的《印鉴卡》上之签名相同。 

Upoważniam(y) Bank do działania według wszelkich instrukcji otrzymanych przez Bank faksem. 

我们授权银行执行其所有以传真方式接收到的指令。 

Bank jest upoważniony do działania według instrukcji, które to Bank na podstawie złożonego podpisu/ów uważa za 

pochodzące od Posiadacza Rachunku.  

在银行经独立识别后相信传真指令出自我/我们的情况下，银行被授权依照该指令行事。 

Zważywszy na fakt, iż Bank będzie działał zgodnie z wszystkimi tego typu instrukcjami faksowymi niniejszym: 

考虑到银行将依据任何传真指令行事，我/我们： 

Nieodwołalnie upoważniamy Bank do obciążenia rachunku każdą kwotą płaconą przez Bank w związku z instrukcjami 

faksowymi oraz do obciążania rachunku każdą kwotą, odsetkami, kosztami, opłatami i wydatkami, które Bank może w 

uzasadniony sposób ponieść jako wynik stosowania się do instrukcji faksowych. 

                                                           
*
 W przypadku Współposiadaczy Rachunku wspólnego należy podać dane wszystkich Współposiadaczy. Postanowienia niniejszej 

umowy odnoszące się do jednego Posiadacza Rachunku odnoszą się do wszystkich Współposiadaczy. 
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisyRegulaminu Rachunków Bankowych dla 

Osób Fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce(„Regulamin”).Wszelkie 

sformułowania użyte w niniejszej umowie przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie. 

Niniejsza umowa jest regulowana przez przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 

本合约适用波兰共和国法律。 

UZNAJE SIĘ, ŻE JĘZYK PONIŻEJ PODPISANEGO DOKUMENTU JEST ZROZUMIAŁY DLA KLIENTA. 

客户被视为通晓其签署文件的语言。 

W przypadku rozbieżności w interpretacji niniejszego dokumentu, wersja polska ma moc rozstrzygającą.  

如本文存在中波文表述不一致之处，以波兰文表述为准。 

Niniejszym Posiadacz Rachunku akceptuje powyższe zapisy 

作为账户持有人，我/我们接受所有上述内容。 

Numer rachunku 账号： 

 

 

Podpisano przez jedynego posiadacza lub współposiadacza rachunku: 

独立/联名账户持有者（自然人）或授权签署人签名： 

     Imię i nazwisko姓名           Podpis 签名           Data 日期 

1 

 _____________________   ____________________   __________________  

2 

________________________  ____________________   __________________  

3 

________________________  ____________________   __________________  

4 

________________________  ____________________   __________________  

Szczególne instrukcje i ustalenia przy podpisie:特别指令及签署安排： 

 


