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Dane Członka Izby: firma /nazwa/ ............................ 

siedziba, adres oraz tel./fax 

dnia ..................... r. 

Do: Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA  

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA IZBY O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

 

Działając w imieniu ________________________, z siedzibą w _______ przy ulicy 

__________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Warszawy w _____________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS [______], numer NIP [____], kapitał zakładowy w 

wysokości [____] opłacony w całości („Członek Izby”) oświadczamy, iż płatności 

związane z naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z uczestnictwa w IRGIT 

będą realizowane przez nasz rachunek o numerze [______], prowadzony przez 

[______],wskazany przez nas jako Bank Płatnik Członka Izby w rozumieniu 

Regulaminu. 

Członek Izby udziela niniejszym Izbie upoważnienia do dokonywania w stosunku 

do Członka Izby wszelkich czynności przewidzianych w Regulaminie oraz składania 

do Banku Płatnika Członka Izby wszelkich oświadczeń, dyspozycji lub Zleceń, do 

których Izba jest uprawniona na mocy Regulaminu lub umowy zawartej pomiędzy 

Izbą i Bankiem Płatnika Członka Izby. Członek Izby upoważnia jednocześnie Bank 

Płatnik Członka Izby do obciążania i uznawania rachunków Członka Izby 

prowadzonych przez BPCI, zgodnie z kwotami podanymi przez IRGIT w Zleceniach. 

Upoważnienia powyższe są skuteczne od dnia………………... 

 

................................................................................................... 

/Podpis osób reprezentujących Członka Izby/ 
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OŚWIADCZENIE BANKU PŁATNIKA CZŁONKA IZBY 

 

Działając w imieniu ________________________, z siedzibą w _______ przy ulicy 

__________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Warszawy w _______ __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS [______], numer NIP [____], kapitał zakładowy w 

wysokości [____] opłacony w całości („Bank”) oświadczamy, iż na podstawie umowy 

zawartej z ____________________, z siedzibą przy ulicy __________, zarejestrowaną 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Warszawy w 

_______ __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

[______], numer NIP [____], kapitał zakładowy w wysokości [____] opłacony w 

całości („Członek Izby”) Bank będzie dla Członka Izby pełnił funkcję Banku Płatnika 

Członka Izby (w rozumieniu Regulaminu). 

 

Bank oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu dotyczące zakresu 

obowiązków i uprawnień Banku Płatnika Członka Izby i zobowiązuje się, iż Bank 

będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi na siebie zobowiązaniami.  

Bank oświadcza, iż uzyskał od Członka Izby i posiada zgodę na obciążanie i 

uznawanie rachunków Członka Izby prowadzonych przez BPCI, zgodnie z kwotami 

podanymi przez IRGIT w Zleceniach. 

 

Bank oświadcza, iż czynności, o których mowa w § 1 Umowy wykonywane będą za 

pośrednictwem rachunku o numerze: 

________________________________________________ 

................................................................................................... 

/Podpis osób reprezentujących Bank/ 


