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 wypowiedzenie 
umowy o prowadzenie rachunków 

bankowych dla osób fizycznych 

  

Adres do korespondencji:  

Orange Finanse, mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, Wydział Obsługi Klientów, skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

 

  

 

 

 

 

 
Oświadczam, iż wypowiadam umowę o prowadzenie rachunków dla osób fizycznych z zachowaniem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe na rachunku/ach środki po upływie okresu wypowiedzenia proszę przekazać na podany rachunek bankowy: 
 

 

Zobowiązuję się do uregulowania zobowiązań powstałych w trakcie prowadzenia rachunku/ów, a w szczególności 
zobowiązań wynikających z płatności dokonanych przy użyciu kart bankowych oraz realizacji przelewów 
zagranicznych/walutowych, które mogą wpłynąć do mBanku po zamknięciu rachunku/ów prowadzonego/ych na 
podstawie wypowiedzianej Umowy. Jednocześnie oświadczam, że odwołuję wszystkie zlecenia stałe, polecenia zapłaty 
oraz płatności Invoobill. 

Przyjmuję do wiadomości, że wypowiedzenie wyżej wymienionej Umowy skutkuje zamknięciem wszystkich usług i produktów 
prowadzonych w powiązaniu z zamykanym/i rachunkiem/ami bankowym/i.  

 

 
dane Klienta 

imię 

PESEL 

nazwisko 

numer i seria dowodu osobistego drugie imię 

 
oświadczenia 

numer rachunku bankowego 

miejscowość: 

data:  

 

 

podpis Klienta zgodny ze wzorem 

podpisu posiadanym przez Orange Finanse 

 

miesięcznego trybu wypowiedzenia 

natychmiastowego trybu wypowiedzenia, z powodu zmian: 

regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse 

tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse 

tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse 

tabeli usług płatniczych w ramach Orange Finanse, które wejdą w życie dnia  - - 

skróconego, za naszą zgodą okresu wypowiedzenia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych 

rachunków dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. W przypadku nie spełnienia w/w warunków wypowiedzenie realizowane jest z zachowaniem 
miesięcznego trybu wypowiedzenia 


