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Wniosek o wydanie karty  IC PREMIA CASH 
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

 
Numer klienta w Inter Cars SA.:  ………………………………………………….. 
 
Nazwa  firmy …………………………………………………………………………………………………….. 
                         
                        ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba firmy  
 
Ulica: ……………………………………………………………………………………     Nr: ………………… 
 
Kod Pocztowy: ………….…... , Poczta/Miasto: …………………………………………………...... 
 
Czy jest Pan/Pani ( osoba wypełniająca)  
 

o Właścicielem 
o Współwłaścicielem 
o Kierownikiem 
o Zaopatrzeniowcem 
o Sprzedawcą 
o Inne         

-  ……………………………………………………………………... 

 
 
Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
UWAGA!!! 
Na karcie może być umieszczonych 26 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem.  
Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów. 
 
  

Telefon komórkowy na który zostanie wysłany kod PIN do karty (po aktywacji): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………….... 
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Adres do korespondencji:*   
* Prosimy wypełnić, jeśli jest różny od wpisanego wcześniej (strona 1). 
 
Adres korespondencyjny  
 
Ulica: ……………………………………………………………………………………     Nr: ………………… 
 
Kod Pocztowy: ………….…... , Poczta/Miasto: …………………………………………………...... 
 
 
 
Użytkownik karty oświadcza, że: 
 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku, w tym adres korespondencyjny, telefon 
komórkowy oraz adres e-mail, są zgodne z prawdą, aktualne i obowiązujące dla celów związanych z 
rozpatrzeniem niniejszego Wniosku . 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji 
dotyczących konta punktowego IC PREMIA CASH oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) 
dotyczących produktów i usług oferowanych przez Inter Cars SA oraz przez podmioty współpracujące 
z Inter Cars SA. 
 
Przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Inter Cars SA , jako 
Administrator Danych ma prawo do przetwarzania moich danych osobowych w celu wykonywania 
Umowy. 

MultiKarta Inter Cars S.A. – Karta Programu IC Premia Cash wydawana każdemu Uczestnikowi, która 
uprawnia do logowania się w na Stronie Internetowej oraz do wykorzystywania Punktów Aktywnych 
w ramach Programu (dalej jako MultiKarta) oraz odbioru zamówionych towarów przez osobę, która 
okazuję MultiKartę. 

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych osobowych 
oraz możliwość ich poprawiania. 

 

miejscowość i data podpis  użytkownika karty                                                                   pieczątka firmy 

 

 

 


