FPD/017a/ODZ

DYSPOZYCJA POSIADACZA RACHUNKU INDYWIDUALNEGO W SPRAWIE
ODWOŁANIA ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI
PROSIMY WYPEŁNIĆ JEDNYM KOLOREM DŁUGOPISU ORAZ NIE DOKONYWAĆ SKREŚLEŃ I POPRAWEK DANYCH
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Posiadacza rachunku indywidualnego składającego dyspozycję

urodzony/a …………………………………………… w ………………………………………………………………………………………………………………………
data

miejscowość

syn/córka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imiona rodziców

posiadający/a numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymujący/a się dokumentem tożsamości ……………………………………………………………………………………………………………………
seria i numer

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
aktualny adres stałego zameldowania

oświadczam, że zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. Nr 140, poz.
939 z późn. zm.) odwołuję złożoną dyspozycję w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na
wypadek śmierci, którymi objęte są środki znajdujące się na poniższym rachunku oszczędnościowym/
poniższych rachunkach oszczędnościowych:

1.
numer rachunku bankowego

2.
numer rachunku bankowego

3.
numer rachunku bankowego

4.
numer rachunku bankowego

5.
numer rachunku bankowego

6.
W przypadku pobrania przez mBank opłaty za realizację niniejszej dyspozycji, należy ją pobrać z rachunku nr:

numer rachunku w mBanku którego Posiadaczem jest osoba składająca dyspozycję, z którego zostanie pobrana opłata

miejscowość

data (miesiąc wpisać słownie)

podpis Posiadacza rachunku zgodny ze wzorem podpisu
posiadanym przez mBank

data wpływu do Banku oraz pieczątka funkcyjna i podpis upoważnionego pracownika Banku

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany 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 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złotych.

Adnotacje mBanku
Dyspozycję do nw. rachunków
odwołano/unieważniono*

Dyspozycję odwołano/unieważniono

data odwołania lub unieważnienia dyspozycji

Numer identyfikacyjny klienta
(ID)
Opłatę pobrano w wysokości
(zł)
pieczątka funkcyjna i podpis pracownika Banku
* niepotrzebne skreślić
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