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Deklaracja  likwidacji rachunku*/ Wypowiedzenie umowy konta* 
         _________________________________________ 
    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 
     Data złożenia deklaracji likwidacji rachunku   _______________________________________________
 Data złożenia wypowiedzenia umowy konta      ODDZIAŁ    

       
NAZWA POSIADACZA/POSIADACZY LUB PIECZĘĆ FIRMY  
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

OSOBA SKŁADAJĄCA DYSPOZYCJE 

 
 

Data zamknięcia  
Pozostałe na rachunku środki: 
   zostaną odebrane w kasie    zostaną przelane na rzecz 
 

 
nazwa i adres odbiorcy (w przypadku przelewu) 

 
 

W BANKU      NUMER RACHUNKU 

 

Należy zapewnić środki na opłaty z tytułu prowadzenia rachunku w okresie wypowiedzenia oraz wszelkie dodatkowe opłaty 
związane z wykonanymi w tym okresie operacjami na rachunku. 
W sytuacji, gdy pozostałe na rachunku środki nie zostaną odebrane w trybie określonym powyżej, po zamknięciu rachunku 
Bank dokona ich przeksięgowania na konto nieoprocentowane. 
 

1.Zwracam /Nie zwracam* blankiety czekowe   nr  
 
Oświadczam, że poniosę wszelkie konsekwencje spowodowane nie  zwróceniem książeczki czekowej  w tym – koszty opłaty za 
zastrzeżenie czeków  
     

2. |_| Wraz z wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego wypowiadam ze skutkiem natychmiastowym wszystkie umowy o karty 
płatnicze wydane do tego rachunku.**  
karty bankowe. 
(maskowany numer Karty) 

|_|  Z dniem rozwiązania umowy rachunku bankowego zobowiązuje się zwrócić do Banku wszystkie Karty płatnicze wydane do tego 
rachunku .*** 
 
3. Wypowiadam Umowę usług bankowości elektronicznej BZWBK24/Minibank24 
_________________________________________  

z dniem (DD-MM-RRRR) 
 

4.Odwołuję wszystkie zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty  _________________________________________  
z dniem (DD-MM-RRRR) 

 
 

nazwa zlecenia 

5. Inne dyspozycje  
(obligatoryjnie przyczyna zamknięcia  rachunku, inne np.imię nazwisko, stanowisko osoby podejmującej  decyzję o skróceniu okresu 

wypowiedzenia) 

 
6 Zobowiązuję się spłacić wykorzystaną w ramach umowy o limit kredytowy w koncie kwotę limitu wraz z odsetkami i innymi 
należnościami Banku do dnia zamknięcia konta 
 
7.Likwidacja blokad (typ, opis, kwota, data wygaśnięcia) 
 
 
PODPIS POSIADACZA, PIECZĘĆ FIRMOWA I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH   Przyjęto do realizacji stempel bankowy 

 
__________________________________________________________________ 

Potwierdzam przyjęcie dyspozycji zamknięcia rachunku 
Podpis i pieczątka funkcyjna Kierownika/Dyrektora 

* Odpowiednio należy pozostawić : w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy rachunku za porozumieniem stron (Klient-Bank) pozostaw 
nazwę „Deklaracja zamknięcia rachunku” , a w przeciwnym przypadku zamknięcia rachunku po upłynięciu standardowego okresu wypowiedzenia pozostaw nazwę 
„Wypowiedzenie umowy rachunku”. 
** zaznacz gdy Klient składa jednocześnie  wypowiedzenie umowy o kartę płatniczą/umów o karty płatnicze 
*** zaznacz gdy Klient  w dniu zamknięcia  rachunku wypowiada  umowę o kartę płatniczą/umowy o karty płatnicze  

 
 

*U28**U29* 


