Str.1/2

Dyspozycja w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na rachunku
oszczędnościowym IKE na wypadek śmierci Posiadacza rachunku
PROSIMY WYPEŁNIĆ JEDNYM KOLOREM DŁUGOPISU

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE składającego dyspozycję

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

miejscowość

Syn/córka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imiona rodziców

posiadający numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
aktualny adres stałego zamieszkania

oświadczam, że zgodnie z art.11 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) środki znajdujące się na rachunku oszczędnościowym IKE:

numer rachunku oszczędnościowego IKE

przeznaczam na wypadek mojej śmierci następującym osobom:

Lp.

Nazwisko i imiona
adres zamieszkania

Imiona rodziców
data i miejsce urodzenia
PESEL

część wkładu
(całość lub
część, np. 100%,
1/2, 1/3)
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W przypadku naliczania przez mBank prowizji za realizację niniejszej dyspozycji, należy ją pobrać z rachunku nr*:

numer rachunku w mBanku, z którego zostanie pobrana prowizja

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) wypłata z rachunku oszczędnościowego IKE na rzecz osób uprawnionych będzie dokonana tylko
do wysokości zgromadzonych środków;
2) należne odsetki uzupełniają wkład przypadający na rzecz osób uprawnionych do wysokości kwoty dyspozycji,
ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.
Ponadto oświadczam, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania mojego jak i osób uprawnionych, niezwłocznie
powiadomię o tym mBank.

…………………………
miejscowość

…………………………

………………………………………………………………

data (miesiąc wpisać słownie)

Podpis Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE
zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank

………………………………………………
cechy dokumentu tożsamości

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dokładny adres zamieszkania

……………………………………………………………………………..
data wpływu do mBanku
stempel imienny i podpis upoważnionego pracownika

ADNOTACJE mBANKU

…………………………………………………………………………………………
Nr rachunku, na którym dokonano adnotacji o złożeniu dyspozycji

…………………………………………………………………………………………
data odwołania lub unieważnienia dyspozycji

…………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacji klienta (ID)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
podpis upoważnionego pracownika

data dokonania adnotacji oraz podpis upoważnionego pracownika

* Wskazanie numeru rachunku oszczędnościowego IKE do pobrania prowizji będzie skutkowało zmniejszeniem o tę kwotę limitu wpłat w danym roku
kalendarzowym. Prowizja może być pobrana również z rachunku w mBanku, którego jest się posiadaczem/współposiadaczem.
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