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WNIOSEK
o udostępnienie usługi powiadomień o odmowie realizacji zleceń,

składanych w ramach internetowego systemu bankowości elektronicznej

W dniu ……………………………………………………………………………………..........................…….…………………,

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/nazwa Klienta określona w dokumencie ewidencyjnym lub rejestrowym/

z siedzibą w .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
/dokładny adres/

reprezentowana/y przez:

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
/imię, nazwisko, podstawa reprezentacji/

2. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
/imię, nazwisko, podstawa reprezentacji/

3. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
/imię, nazwisko, podstawa reprezentacji/

zwana/y dalej „Klientem”,

I. Wnosi do mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 18 (kod pocztowy: 00-850 Warszawa), wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu 
na dzień ….......................................................................….. wynosi …………...................................…..........…..............................…, zwanego dalej „Bankiem” o udostępnienie usługi 
powiadomień w ramach internetowego systemu bankowości elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie „Internetowy system 
obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”, albo „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku 
bankowego w mBanku S.A.” zwanym dalej „Regulaminem” w zależności od rodzaju zawartej z Klientem umowy rachunku bankowego.

II. Klient wnosi, by powiadomienia o odmowie realizacji zleceń składanych w ramach internetowego systemu bankowości elektronicznej były 
przesyłane przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności na adres email:

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Proszę wpisać adres email

 Powiadomienia powinny być przesyłane przez Bank w języku polskim / angielskim / niemieckim.1

III. Klient upoważnia Bank do obciążania swojego rachunku bankowego (prowadzonego przez Bank) 
 

nr …………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................………………………………………………..
  

opłatami z tytułu świadczenia usługi powiadomień w ramach internetowego systemu bankowości elektronicznej na zasadach określonych 
w Regulaminie.

IV. Klient składa niniejszy Wniosek do Banku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

V. Ten Wniosek zastępuje Wniosek Klienta z dnia ………………….........……………………………………2. 

W imieniu 
/pełna nazwa Klienta/

1 Niepotrzebne skreślić.
2 Proszę skreślić w razie niewykorzystania.
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/stempel firmowy oraz podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych w imieniu Klienta/

Formularz Wniosku sprawdzono:3 

/data, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku/

Data akceptacji Wniosku ze strony Banku 
oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Banku

/data, pieczątka firmowa i podpisy za Bank/

3 Proszę skreślić na formularzu Wniosku przeznaczonym dla Klienta.


