WYPOWIEDZENIE PRZEZ KLIENTA UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO
Nazwa Klienta

Adres siedziby Klienta

Wypowiadamy umowę rachunku bankowego z dnia ……………………………………...
nr ……………………………………………………………………………………………………..…….…………
Przyjmujemy do wiadomości, że okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynosi jeden miesiąc / dwa miesiące.
Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia do mBanku S.A.
Przyjmujemy do wiadomości, że jeżeli saldo rachunku VAT jest dodatnie powinniśmy:
1/ przekazać środki z tego rachunku na swój inny rachunek VAT lub
2/ wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na
rachunek bieżący lub pomocniczy, dla którego prowadzony jest ten rachunek VAT. Gdy mBank S.A. otrzyma
informację o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego, przekaże środki z rachunku VAT zgodnie z treścią
i na rachunek wskazany w w/w postanowieniu.
Jeśli nie wykonamy działań określonych w pkt 1 lub 2, mBank S.A. przekaże środki z rachunku VAT na rachunek
techniczny. W takim przypadku powinniśmy wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na
wypłatę środków z rachunku technicznego. Gdy mBank S.A. otrzyma informację o postanowieniu naczelnika urzędu
skarbowego, wypłaci środki z rachunku technicznego na rachunek przez nas podany.
Saldo zamykanego rachunku/rachunków prosimy przekazać na rachunek bankowy nr (za wyjątkiem rachunku VAT) :
prowadzony w banku

(podać nazwę banku)

Ostatnie wyciągi z zamykanego rachunku / zamykanych rachunków
rachunku/rachunków prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

wraz

z

pismem

potwierdzającym

zamknięcie

(podać adres poczty elektronicznej)

Przyjmujemy do wiadomości, że:
1/ niezależnie od powyższego możemy zamawiać kopie wyciągów bankowych do momentu rozwiązania umowy
rachunku bankowego,
2/ w przypadku gdy nie wskażemy adresu poczty elektronicznej powyżej, ostatnie wyciągi z zamykanego
rachunku / zamykanych rachunków wraz z pismem potwierdzającym zamknięcie rachunku/rachunków mBank
S.A. wyśle pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny,
3/ po rozwiązaniu umowy rachunku bankowego mBank S.A. nie wydaje wyciągów z zamkniętych rachunków
bankowych.

Stempel firmowy Klienta i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta

Tożsamość oraz podpisy osób uprawnionych
do zamknięcia rachunku sprawdzono:
Data i podpis pracownika sprawdzającego



niepotrzebne skreślić, w zależności od postanowień umowy rachunku bankowego

1

