Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Miejscowość i data

Ja, _____________________________________________________________________________
Legitymujący/a się dokumentem tożsamości ____________________________
Zamieszkały/a _____________________________________________________________________________________
PESEL1):
oświadczam, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376,
wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 39a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199,
poz. 1175) środki zgromadzone
na wszystkich rachunkach prowadzonych w Banku (tj. rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub terminowej lokaty oszczędnościowej)
na Rachunku/ach2)
numer Rachunku
numer Rachunku
numer Rachunku
numer Rachunku
numer Rachunku
numer Rachunku
przeznaczam na wypadek śmierci następującym osobom3):
Imię i nazwisko
Dokument tożsamości:
PESEL1):

Imię i nazwisko
Dokument tożsamości:
PESEL1):

Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Pokrewieństwo:
W wysokości 3)

Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Pokrewieństwo
W wysokości3)

Imię i nazwisko
Dokument tożsamości:
PESEL1):

Imię i nazwisko
Dokument tożsamości:
PESEL1):

Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Pokrewieństwo:
W wysokości3)

Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Pokrewieństwo:
W wysokości3)

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że:
1) Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż
dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed moją śmiercią.

Nest Bank S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 319 357 000 zł

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON
010928125
www.nestbank.pl

2) W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji wkładem na wypadek śmierci jeśli łączna suma wypłat przekracza limit
o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej.
3) Mogę w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem
tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu moim spadkobiercom.
4) Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po mnie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego
spadku

Podpis Klienta

- niepotrzebne skreślić
1) dyspozycja obowiązuje wyłącznie do Rachunków indywidualnych
2) osobami wskazanymi w zapisie mogą być wyłącznie: małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo
3) całość, kwota lub udział ułamkowy

Adnotacje Banku (wypełnia pracownik Banku)* Dotyczy dyspozycji składanej w Oddziale/Placówce Partnerskiej Banku
Data przyjęcia
Imię i nazwisko Pracownika Banku:
Podpis Pracownika Banku:

Nest Bank S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 319 357 000 zł

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON
010928125
www.nestbank.pl

