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BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 

wysokość wg stanu na dzień 16.07.2010 r. wynosi 168.248.328 złotych. 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o korzystanie  
z kart kredytowych dla firm w  mBanku 

 

 

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko Posiadacza rachunku mBiznes Konto składającego oświadczenie o odstąpieniu  

 

legitymujący się dokumentem tożsamości………………………………………………………………………………………, 
                                                                                        numer i seria dokumentu tożsamości Posiadacza rachunku mBiznes Konto  

                                                                                      składającego oświadczenie o odstąpieniu 

 

posiadający numer PESEL…………………………………………………………………………………………………………,                  
                                                   numer PESEL Posiadacza rachunku mBiznes Konto składającego oświadczenie o odstąpieniu 

 
 
zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………………………………….,  
                                       aktualny adres stałego zamieszkania Posiadacza rachunku mBiznes Konto składającego oświadczenie o odstąpieniu 

 
 
reprezentujący firmę……………………………………………………………………………………………………………...…, 
                                                                    nazwa firmy wskazana w Umowie o korzystanie z kart kredytowych dla firm w mBanku  

 
 
mającą swoją siedzibę w……………………………………………………………………………………………………………,  
                                                                aktualna siedziba firmy podana w Umowy o korzystanie z kart kredytowych dla firm w mBanku 
                                                             

 
posiadającą numer REGON………………………………………………………………………………………………………,  
                                                                numer REGON firmy podany w Umowy o korzystanie z kart kredytowych dla firm w mBanku 
 

 
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 18 ustawy z dn. 12 września 2002 r. o elektronicznych 

instrumentach płatniczych (Dz.U. z dnia 11.10.2002 r, nr 169, poz. 1385 ze zm.) odstępuję od Umowy o korzystanie 

z kart kredytowych dla firm w mBanku. 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1. pobrana opłata za wydanie karty zostanie zwrócona na rachunek w mBanku, do którego została wydana karta; 
2. mBank ma prawo obciążyć mnie kosztami wydania karty w zakresie określonym w Umowie o korzystanie z kart 

kredytowych dla firm w mBanku (podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 12 września 2002 o elektronicznych 
instrumentach płatniczych, Dz.U. z dnia 11.10.2002, nr 169, poz. 1385); 

3. niniejsze oświadczenie może zostać złożone w terminie 14 dni od otrzymania karty o ile nie została dokonana 
żadna operacja przy użyciu tej karty; 

4. wszelkie oświadczenia o odstąpienia od Umowy o korzystanie z kart kredytowych dla firm w mBanku, które nie 
spełniają wymogów określonych w pkt. 3 i 4 nie zostaną zrealizowane przez mBank. 

         

 
 
 

……………………………………………………… 
Miejscowość i data 

 
 
 

……………………………………………………… 
podpis Posiadacza rachunku mBiznes Konto składającego 

wypowiedzenie zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank 

 


