Wypowiedzenie
umowy o korzystanie z karty kredytowej

Adres do korespondencji: Kompakt Finanse, mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

dane Klienta
imię

nazwisko

drugie imię

PESEL

numer i seria dowodu osobistego

miejsce urodzenia

Imię ojca

Imię matki

aktualny adres stałego
zamieszkania

dane dyspozycji
Oświadczam, iż wypowiadam Umowę o korzystanie z karty kredytowej, dalej jako Umowa, w mBank S.A., Oddział Bankowości Mobilnej,
dalej jako Bank, na podstawie której zostały wydane karty o następujących danych:
numer karty kredytowej

data
ważności

imię i nazwisko na karcie

numer karty kredytowej

data
ważności

imię i nazwisko na karcie

numer karty kredytowej

data
ważności

imię i nazwisko na karcie

z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Z upływem okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku karty
2. Z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązany jestem zniszczyć kartę główna wraz z kartami dodatkowymi
3. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy staja się wymagalne
w całości
4. W przypadku niezgodności podpisu ze wzorem posiadanym przez Bank, dyspozycja wypowiedzenia Umowy nie zostanie
zrealizowana.
bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Przyjmuje do wiadomości, iż w dniu realizacji niniejszego
wypowiedzenia:
1. Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku
2. Zobowiązany jestem zniszczyć kartę główna wraz z kartami dodatkowymi
3. Zobowiązany jestem uregulować wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy
4. W przypadku niezgodności podpisu ze wzorem posiadanym przez Bank, dyspozycja wypowiedzenia Umowy nie zostanie
zrealizowana.
miejscowość:
data:

podpis Klienta zgodny ze wzorem
podpisu posiadanym przez Bank

mBank S.A Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi należy do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
zarejestrowany przez Sad 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 według stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych (w całości wpłacony)

