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Formularz zamknięcia rachunku bieżącego (rachunków bieżących)
w mBanku
Ja, niżej podpisany.…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości Posiadacza rachunku

prowadzący działalność gospodarczą/wykonujący wolny zawód……………………………..…………………………………,
nazwa firmy

z siedzibą w………………………………………………………………………………………………………………………………,
aktualna siedziba firmy

REGON………………………………………………………………………….…………………………………………..……………,
numer REGON firmy

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
numer NIP firmy

wypowiadam prowadzenie rachunku bieżącego ( rachunków bieżących) nr:
1

1

4

0

2

0

0

4
numer zamykanego rachunku bankowego

1

1

4

0

2

0

0

4
numer zamykanego rachunku bankowego

1

1

4

0

2

0

0

4
numer zamykanego rachunku bankowego

otwartego/otwartych w ramach Umowy nr………………………………………z dnia………………………………………………..
numer Umowy bankowej

data zawarcia Umowy

Środki pozostałe na rachunku po upływie okresu wypowiedzenia należy przelać na rachunek bankowy

numer rachunku bankowego

prowadzony w .…………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Banku prowadzącego rachunek bankowy

na rzecz……… .…………………………………………………………………………………………………………………………..
dane beneficjenta przelewu

Przyjmuję do wiadomości, że:
1.

okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,

2.

termin wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia do mBanku,

3.

niepodanie numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki po upływie okresu wypowiedzenia
będzie skutkowało przekazaniem środków na rachunek nieoprocentowany,

4.

dyspozycja zamknięcia rachunku nie zostanie zrealizowana w przypadku błędów formalnych w niniejszym
formularzu

Posiadacz rachunku oświadcza, że zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań powstałych w trakcie prowadzenia
rachunku/ów, a w szczególności zobowiązań wynikających z płatności przy użyciu kart bankowych, które mogą wpłynąć do
mBanku po zamknięciu rachunku bieżącego / rachunków bieżących.
………………………………………………….
Miejscowość, data

www.mBank.pl

………………………………………………….
Podpis Posiadacza zgodny ze wzorem podpisu posiadanym
przez mBank

mLinia:0 801 300 800

+48 (42) 6 300 800
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