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Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z kart płatniczych Visa Business
My, niżej podpisani
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko posiadacza rachunku mBiznes

legitymujący się dokumentem tożsamości …………………………………………………………………………………….….,
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL…………….……………………………………………………………………………………..……..,

zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………...
aktualny adres stałego zamieszkania

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko posiadacza rachunku mBiznes

legitymujący się dokumentem tożsamości …………………………………………………………………………………….….,
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL…………….……………………………………………………………………………………..……..,

zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………...
aktualny adres stałego zamieszkania

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko posiadacza rachunku mBiznes

legitymujący się dokumentem tożsamości …………………………………………………………………………………….….,
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL…………….……………………………………………………………………………………..……..,

zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………...
aktualny adres stałego zamieszkania

niniejszym wypowiadamy Umowę o korzystanie z kart płatniczych Visa Business zawartą z mBankiem w

dniu………………………..
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+48 (42) 6 300 800
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Przyjmujemy do wiadomości, iż:
1.
2.
3.
4.

30-dniowy termin wypowiedzenia liczony jest od dnia, w którym mBank otrzyma wypowiedzenie
umowy sporządzone przez Posiadaczy rachunku na piśmie
w dniu wpływu wypowiedzenia do mBanku, zadłużenie na karcie musi być spłacone
karty wydane w ramach Umowy zostaną zastrzeżone przez mBank w dniu otrzymania przez
mBank wypowiedzenia
w przypadku niezgodności podpisów ze wzorami posiadanymi przez mBank, dyspozycja
wypowiedzenia Umowy nie zostanie zrealizowana.

………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Podpis Posiadacza rachunku mBiznes składającego
wypowiedzenie zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez
mBank

………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Podpis Posiadacza rachunku mBiznes składającego
wypowiedzenie zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez
mBank

………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Podpis Posiadacza rachunku mBiznes składającego
wypowiedzenie zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez
mBank
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