Wypowiedzenie umowy rachunku przez Posiadacza rachunku

WYPEŁNIA POSIADACZ RACHUNKU
Miejscowość

Data (dd-mm-rrrr)

-

-

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział
w ____________________
Imię i nazwisko Posiadacza rachunku

PESEL
dzień

Z dniem

miesiąc
-

rok
-

wypowiadam umowę:

1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego*
numer:

2) rachunku oszczędnościowego płatnego na Ŝądanie *
numer:

3) Rachunku Oszczędnościowego *
numer:

za

dniowym terminem wypowiedzenia.

W związku z wypowiedzeniem umowy proszę o:
1. Prowadzenie na dotychczasowych warunkach rachunku/ów terminowej lokaty
oszczędnościowej */ rozwiązanie umowy/umów rachunku/ów terminowej lokaty
oszczędnościowej* nr:

2. Wykonywanie zleceń stałych złoŜonych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego*/
oszczędnościowego płatnego na Ŝądanie *, których termin realizacji przypada w okresie
wypowiedzenia *
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

3. Saldo:
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego*:
 wypłacić w gotówce*,



przekazać na rachunek bankowy nr*:

w

2) rachunku oszczędnościowego płatnego na Ŝądanie *:
nazwa (symbol waluty)

wypłacić, w walucie*

w złotych*

w gotówce*/ przekazać na rachunek bankowy w PKO BP SA nr*:

przekazać w złotych na rachunek bankowy w innym banku nr*:

w
3)

Rachunku Oszczędnościowego*:
wypłacić w gotówce*,
przekazać na rachunek bankowy nr*:




w

Posiadacz rachunku/Przedstawiciel ustawowy

PKO BP SA

Miejscowość

Data (dd-mm-rrrr)

* proszę niepotrzebne skreślić

 ٱproszę właściwe zaznaczyć

-

WYPEŁNIA ODDZIAŁ PKO BP SA
dd-mm-rrrr

Zlecenia odwołano dnia

-

-

Wykorzystany limit kredytowy w ROR do spłacenia w kwocie zł
Słownie złotych
dd-mm-rrrr

1. Saldo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego * na dzień
1) rachunku lokaty/t terminowej/ych zł
2) odsetki zł
3) rachunku płatnego na Ŝądanie zł
4) razem zł
Słownie złotych
Przekazano na wskazany rachunek

Wypłacono

dd-mm-rrrr

dnia
dd-mm-rrrr

2. Saldo rachunku płatnego na Ŝądanie * na dzień:
Symbol waluty

1) kwota
Symbol waluty

2) kwota
Symbol waluty

3) kwota
Symbol waluty

4) kwota
Słownie:
Przekazano na wskazany rachunek

Wypłacono

dd-mm-rrrr

dnia
dd-mm-rrrr

3. Saldo Rachunku Oszczędnościowego* na dzień
1) rachunku lokaty/t terminowej/ych zł
2) odsetki zł
3) rachunku płatnego na Ŝądanie zł
4) razem zł
Słownie złotych
Przekazano na wskazany rachunek
dd-mm-rrrr

dnia

Wypłacono

Adnotacje PKO BP SA:

PKO BP SA

