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Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy / Promocji – WZÓR

Oświadczam, że na podstawie:

art. 40 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. odstępuję od:

 � Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej („Lokata ” numer: ), 
zawartej z Getin Noble Bank S.A

 � Promocji o nazwie: , której Organizatorem jest Getin Noble Bank S.A. 

 � Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Noble Bank S.A. numer:

 � Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego numer:

 � Umowy Konta Oszczędnościowego / Umowy Konta Oszczędnościowego Skarbonka / Celowego Konta Oszczędnościowego* numer:

art. 59c ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.)

 � odstępuję od Umowy o Kartę numer:

art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

 � odstępuję od Umowy o kartę kredytową numer:

 � odstępuję od Umowy o Limit kredytowy w Rachunku, 
środki pozostałe na rachunku/ach proszę przekazać na podany rachunek bankowy prowadzony na moją rzecz:

 � inne umowy:

 � do niniejszego odstąpienia dołączam wydane karty główne oraz karty dodatkowe oraz wyrażam zgodę na dokonanie przez Bank zastrzeżenia kart przesłanych

 � do niniejszego odstąpienia nie dołączam karty głównej oraz kart dodatkowych oraz zobowiązuje się do zniszczenia kart we własnym zakresie

Upoważniam Getin Noble Bank S.A. do telefonicznego kontaktu w sprawie zadłużenia z tytułu Umowy lub w sprawie przekazania środków na wskazany numer 
rachunku bankowego. Bank będzie się kontaktował z Klientem na nr telefonu wskazany do kontaktu w systemie bankowym.
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* niepotrzebne skreślić
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