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Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dotyczy lokat z grupy Direct
Środki na rachunkach wspólnych nie podlegają zapisowi na wypadek śmierci

Nr CIF Posiadacza Lokaty:

/ wypełnia Bank /

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DYSPOZYCJĘ

Imię

Nazwisko

Seria i numer dokumentu tożsamości 1

PESEL

Adres zameldowania2
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Oświadczam, iż zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe
3
do niżej wymienionych Rachunków Lokat spośród lokat z grupy Direct

Nr Rachunku Lokaty4

1.

4.

2.

5.

3.
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dokonuję zapisu*/ odwołuję zapis* na wypadek mojej śmierci osobie/om wskazanym poniżej:
(na podst. art. 56. ust. 1 osobami, na rzecz, których można dokonać zapisu są: małżonek, zstępni {np. dzieci, wnuki, prawnuki},
wstępni {np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie}, rodzeństwo);

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL LUB DATA
URODZENIA,
MIEJSCE
URODZENIA**

RODZAJ, SERIA
I NR DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI1

ADRES ZAMELDOWANIA2

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

WYSOKOŚĆ
ZAPISU
(NALEŻY WSKAZAĆ UDZIAŁ %)3

1

2

3

Zaspokojenie kosztów pogrzebu ma pierwszeństwo przed wypłatami z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz z tytułu spadku.
Maksymalna kwota zapisu na wypadek śmierci, łącznie na rachunkach we wszystkich bankach, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza Lokaty.
1. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłacono kwotę przewyższającą ww. dopuszczalny limit,
są zobowiązane do jej zwrotu spadkobiercom Posiadacza Lokaty.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku bankowego podjęte po śmierci Posiadacza Lokaty przez jego
pełnomocnika, jeśli pełnomocnictwo nie zostało odwołane, a Bank nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza Lokaty.
Dokonanie niniejszego zapisu odwołuje zapis wcześniej dokonany do wskazanych wyżej Rachunków Lokat.
Złożona dyspozycja jest wiążąca dla Banku pod warunkiem jej potwierdzenia zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującego do
lokat/y, do których/ej składana jest dyspozycja.

* niepotrzebne skreślić;
** jeśli osoba wskazana nie posiada numeru PESEL należy wpisać datę urodzenia i miejsce urodzenia;
1
2
3
4

dla obywateli polskich obowiązującym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty;
ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto;
suma udziału wszystkich osób wpisanych w Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie może przekroczyć 100%;
10 ostatnich cyfr nr Rachunku Lokaty.

Podpis Posiadacza Lokaty

ADNOTACJE ODDZIAŁU BANKU

Dyspozycja potwiedzona w Oddziale
Data potwierdzenia

.

.

Pieczęć i podpis pracownika
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Adnotacje Banku

Dyspozycja przekazana do potwierdzenia telefonicznego
Data wpływu dyspozycji do Oddziału

.

.

Pieczęć i podpis pracownika

