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Wniosek o wydanie duplikatu karty lub nowej karty 
MasterCard Corporate  

Application for issuance of a card duplicate  
or a new MasterCard Corporate card  

Zlecamy Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce wydanie duplikatu 
karty / nowej karty MasterCard Corporate w miejsce zastrzeżonej  
na warunkach określonych w niniejszym wniosku. 

We request Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce to issue a card 
duplicate / a new MasterCard Corporate card replacing the blocked one 
on terms and conditions specified in this application. 

 

Nazwa i adres Posiadacza Kart / Name and address of the Card Holder 
Nazwa firmy / Name of the company 

Adres / Address 

 

Imię i nazwisko Użytkownika karty / Card User’s name and surname 
 

 

Numer karty / Card number  

 
 

Wniosek o wydanie: / Application for issuance of: 

 
 

Duplikatu karty / Card duplicate  
 

Nowej karty w miejsce zastrzeżonej /  
New card replacing the blocked one 

 

Powód wystąpienia o duplikat / nową kartę / Reason for applying for a duplicate / new card 

 
 

Kradzież karty / Stolen card  
 

Utrata karty / Lost card 
 

 
 

Ujawnienie danych karty osobom trzecim/  
Abuse of card data by a third-party 

 
 

Uszkodzenie karty / Card damage 

 

 
 

Utrata numeru PIN / Lost PIN  
 

Inne / Other:   
 

Numer PIN (dotyczy tylko duplikatu karty) / PIN (applies only to a card duplicate) 

 
 

Duplikat z nowym numerem PIN /  
Duplicate with a new PIN  

 

Duplikat z dotychczasowym numerem PIN /  
Duplicate with the existing PIN 

 

Wydanie karty / Card issuance9 

 

 

Tryb zwykły / Standard processing  

 

Tryb ekspresowy / Express processing 
 

Przesyłka PIN-u przy wydaniu karty w trybie ekspresowym/ PIN delivery in case of express card issuance 

 
 

Przesyłka pocztą (priorytet) / Priority mail 
 

 

Przesyłka kurierska / Courier delivery 

 
Niniejszy wniosek podlega postanowieniom „Umowy o wydanie  
i użytkowanie kart MasterCard Corporate” zawartej pomiędzy Bankiem 
i Posiadaczem Kart oraz „Regulaminu Kart MasterCard Corporate” 
wraz z późniejszymi zmianami i stanowi integralną część wyżej 
wymienionych dokumentów. 

This application shall be subject to and shall form an integral part of  
the “Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate 
Cards” concluded between the Bank and the Card Holder and  
the “Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards” as may  
be amended from time to time. 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza Karty / Signatures of persons authorised to represent the Card Holder 
Imię i nazwisko / Name and surname Podpis / Signature 

  

  
 

Miejscowość, data / Place, date 

 
 

Wypełnia Bank / To be completed by the Bank 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Podpisy Banku / Bank’s signatures 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
Stempel dzienny Banku / Bank’s 
daily stamp 

 
 
 
 
_______________________________ 
Podpis / Signature  
(Loan Administration) 
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