Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów
Nazwa Oddziału prowadzącego rachunek
Numer modulo:
Nazwisko i imię (Posiadacza/Posiadaczy)*
Numer PESEL:




* w tej rubryce mogą być wypełnione wyłącznie dane posiadacza rachunku, nawet jeśli dyspozycję składa i podpisuje pełnomocnik do rachunku

Niniejszym wypowiadam/-my:
1. Umowę o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów (zwaną dalej Umową) z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Umowę limitu kredytowego (o ile została zawarta)
 z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia,
 ze skróceniem okresu wypowiedzenia do dnia _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.
 z upływem 7 dni kalendarzowych od daty złożenia niniejszej dyspozycji
W przypadku niezapewnienia środków na rachunku na spłatę całości zadłużenia z tytułu limitu kredytowego do końca okresu
wypowiedzenia, od dnia następnego pozostała kwota zadłużenia staje się wymagalna i Bank będzie naliczał odsetki
podwyższone od tej kwoty. Brak spłaty limitu w koncie osobistym spowoduje niezrealizowanie dyspozycji likwidacji
rachunku/ów.

3. Umowę o korzystanie z kart debetowych Deutsche Bank Polska S.A., (o ile została zawarta)
Zwracam/-my następujące karty debetowe:

   
   
Przyjmuję/-my do wiadomości, iż w okresie tym Bank nie przyjmuje nowych dyspozycji do Rachunków.
Zobowiązuję/-jemy się do uregulowania salda niedozwolonego debetu/należnych bankowi do dnia rozwiązania Umowy opłat i prowizji.
Zobowiązuję/-my się do uregulowania nierozliczonych transakcji wykonanych kartami debetowymi wydanymi do rachunków
prowadzonych w ramach wypowiadanej Umowy.
Przyjmuję/-my do wiadomości, iż okres wypowiedzenia Umowy ulega przedłużeniu do upływu okresu przewidzianego na
rozliczenie operacji wykonanych kartami debetowymi zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów dla tych kart (liczonego od dnia
ich zwrotu lub zastrzeżenia).
Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy środki pieniężne pozostałe na Rachunkach proszę przelać na rachunek:

 w Deutsche Bank Polska S.A.  w innym Banku należy zaznaczyć odpowiedni box
Nr:        w walucie: 
W przypadku przelewu do innego banku podać: czytelnie Nazwisko, imię/nazwę i adres Odbiorcy
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Dla
przelewów
transgranicznych
dodatkowo
należy podać
Kod BIC i IBAN rachunku
Odbiorcy.............................................................................................................
 Oświadczam , że nie wyrażam zgody na podanie numeru rachunku do przelewu środków.
Aktualne dane kontaktowe w przypadku wpływu środków na rachunek w okresie wypowiedzenia:
Nr telefonu........................................adres email:......................................................................

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
1/3

WZ/2008/01/01

Data i podpis Posiadacza(-y) rachunku

Adnotacje Oddziału:

--
Przewidywany termin zamknięcia rachunku/ów: --
Przewidywany termin zamknięcia limitu kredytowego: --
Data zgłoszenia zastrzeżenia zwróconych kart debetowych do BOK:

Data, pieczątka i podpis pracownika Banku przyjmującego
wniosek

Lega stempel

Podpis i pieczątka imienna Dyrektora Oddziału Banku
lub osoby zastępującej podczas nieobecności Dyrektora Oddziału

Adnotacje Centrali – BOPDIiU-ZORiPM:
Data zamknięcia rachunku w systemie Def3000
(z uwzględnieniem okresu retencyjnego dla kart debetowych)

Data zamknięcia limitu kredytowego w systemie Def3000

1.

Saldo zamykanych rachunków: ...................................

2.

Rodzaj przelewu: zewnętrzny/ wewnętrzny/ na konto własne Banku ..........................................

Data, pieczątka i podpis kontrolera
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Data, pieczątka i podpis osoby zamykającej rachunek

Załącznik do Wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów – miejsce na przypięcie zwracanych kart
debetowych

Numer modulo:
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Nazwa Oddziału prowadzącego rachunek

