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Imię i nazwisko wnioskodawcy ID wnioskodawcy 

            

Rodzaj waluty 
Waluta Kwota w walucie obcej Kwota w koronach islandzkich Kurs 

                      

Konto kredytowe  
Bank Ks. Numer rachunku   Wnioskodawca pokrywa koszty banku odbiorcy* 

  Żądanie szybkiej płatności               
* Wnioskodawca jest świadomy faktu, iż może ponieść koszty banku odbiorcy. 

Klucze klasyfikacyjne 
 090 Handel towarowy 
 091 Statki i samoloty 
 092 Naprawa i remont statków i samolotów 
  094 Towary w tranzycie 
 099 Inny handel towarowy 
 100 Koszty podróży i noclegu 
 101 Czeki podróżne 

 103 Turystyka 
 111 Wydatki edukacyjne 
 112 Koszty medyczne 
 123 Zagraniczne karty kredytowe 
 200 Transport i ubezpieczenia 
 201 Koszty operacji lotniczych 
 202 Koszty usług lotniczych i czarterowych 

 211 Koszty działalności żeglugowej 
 214 Koszty usług statków i czarter statków 
 251 Zagraniczne ubezpieczenie na życie 
 350 Różne usługi biznesowe 
 422 Wkład osób prywatnych 

 
 Inne _______________________________ 

Wyjaśnienia 
      

Przelew 
Odbiorca: 

      
Adres 

      
Miasto / powiat / region 

      
Kraj 

      
Powierdzenie wysłać na e-mail: 

      
Informacje od nadawcy dla odbiorcy 

      

Bank odbiorcy 

      
Adres 

      
Miasto / powiat / region 

      
Kraj 

      
Numer rachunku / Numer IBAN odbiorcy 

      
Kod banku odbiorcy (Swift, BIC, //SC...., //FW.... etc.) 

      

Niżej podpisany zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy nr. 87/1992 w sprawie walut zagranicznych, a 
także przepisów i zasad wydanych na podstawie ustaw prawnych. 

 

 
 Data  Podpis wnioskodawcy 

 

W wypadku transakcji gotówkowej, według ustawy nr. 64/2006 oprzeciwdziałaniu  praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, wnioskodawca powinien wypełnić Kwestionariusz dla krajowych i zagranicznych transakcji (ebl. 0521)w 
wypadku pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej kwocie wyższej niż 1000 euro lub 
równowartości tej kwoty w innej walucie.  

Firmy finansowe zajmujące się transakcjami pieniężnymi, na podstawie ustawodawstwa innych państw lub z powodu 
zobowiązań umownych, są zobowiązane do zapewnienia organom w państwach spoza obszaru EES informacji o 
wnioskodawcy  
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