
KKR_FPD_011 

 

 
    BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

   XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  
   o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote. 

 

 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 

(numer wniosku o wypowiedzenie karty kredytowej) 

 

 

Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z karty kredytowej  
/ Umowy Kredytu – karta kredytowa w mBanku 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                            (imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej składającego wypowiedzenie)  

 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości  …………………………………………………………………………………………………………  
(rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości)  

 

posiadający/a numer PESEL  ……………………………………………………  

 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                               (aktualny adres stałego zamieszkania)  

 

niniejszym wypowiadam Umowę o korzystanie z karty kredytowej / Umowy Kredytu - karta 
kredytowa, na podstawie której zostały wydane karty o następujących danych: 
 

_________________________         _________________               ________________________________ 
            numer karty kredytowej           data ważności                                        imię i nazwisko na karcie  

 

________________________         _________________               ________________________________ 
            numer karty kredytowej           data ważności                                        imię i nazwisko na karcie  
 

________________________         _________________               ________________________________ 
            numer karty kredytowej           data ważności                                        imię i nazwisko na karcie  

 

 z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Przyjmuję do wiadomości, iż: 
a) z upływem okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku karty 
b) z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązany jestem zniszczyć kartę główną wraz z kartami dodatkowymi 
c) następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu stają 
się wymagalne w całości 
d) w przypadku niezgodności podpisu ze wzorem posiadanym przez mBank, dyspozycja wypowiedzenia Umowy 
nie zostanie zrealizowana. 

 bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Przyjmuję do wiadomości, iż w dniu 
realizacji niniejszego wypowiedzenia: 
a) Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku  
b) zobowiązany jestem zniszczyć kartę główną wraz z kartami dodatkowymi 
c) zobowiązany jestem uregulować wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu 
d) w przypadku niezgodności podpisu ze wzorem posiadanym przez mBank, dyspozycja wypowiedzenia Umowy 
nie zostanie zrealizowana. 
 

     

Podpis Klienta Data złożenia 
dyspozycji 

 Pieczątka funkcyjna i podpis pracownika Banku 

 

Pieczątka adresowa placówki przyjmującej dyspozycję 


