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Formularz wypowiedzenia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku 

 

 

My, niżej podpisani: 

 
1. ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
                                 Imię i nazwisko oraz PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości  pierwszego Współposiadacza rachunku  
       

2. ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  Imię i nazwisko oraz PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości  drugiego Współposiadacza rachunku  

 

 

oświadczamy , iż wypowiadamy  Umowę wspólną o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: 

  

 * z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

 * z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia- z powodu zmian w Regulaminie 

 * z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia – działając na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r.             

( Dz. U. nr 22 poz.271 z późn. zm.) 

 

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 

 

Przyjmujemy do wiadomości, że: 

1. w przypadku wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia okres wypowiedzenia 

liczony jest od dnia doręczenia niniejszego oświadczenia do mBanku, 

2. wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia może zostać złożone w ciągu 14 dni 

od dnia otrzymania zmian w Regulaminie. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenie wypowiedzenia 

do mBanku, 

3. wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia złożone w trybie Ustawy o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

może zostać złożone w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych i jego termin rozpoczyna bieg od dnia doręczenia wypowiedzenia do mBanku 

4. niepodanie numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki po upływie okresu 

wypowiedzenia, będzie skutkowało przekazaniem środków na rachunek nieoprocentowany, 

5. dyspozycja rozwiązania Umowy nie zostanie zrealizowana w przypadku błędów formalnych w niniejszym 

formularzu. 
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Współposiadacze  rachunku oświadczają, że zobowiązują 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/ów oszczędnościowego/ych 

 
…………………………………………………. 

Miejscowość, data 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis pierwszego Współposiadacza zgodny ze wzorem podpisu 

posiadanym przez mBank 

…………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 
 
 
 
 
* właściwe zaznaczyć 

…………………………………………………. 
Podpis drugiego Współposiadacza zgodny ze wzorem podpisu 

posiadanym przez mBank 

 


