UPOWAŻNIENIE DO PRZENIESIENIA RACHUNKU
PŁATNICZEGO

Data i mie jsce złożenia upoważnienia

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kode ks cywilny i art. 59ii ustawy z dnia 19 sie rpnia 2011 r. o usługach płatniczych
oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sie rpnia 1997 r. Prawo bankowe
udzie lam

(nazwa dostawcy przyjmującego)

upoważnienia do wykonywania w moim imie niu wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z re alizacją procesu przeniesienia między
dostawcami usług płatniczych mającymi sie dzibę na te rytorium Rzeczypospolite j Polskiej rachunku płatniczego prowadzonego w

(nazwa dostawcy przekazującego)

do

(nazwa dostawcy przyjmującego)

i/lub usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem.
Informacje niezbędne do dokonania ww. czynności zawiera Wniosek o przeniesienie rachunku stanowiący załącznik do ninie jszego upoważnienia.
Klauzula prezentowana w przypadku złożenia wniosku w oddziale

Podpis za Dostawcę przyjmujące go

/po dpis/-y konsumenta/ów zgodny/-e ze wzo rem /-ami podpisu/ó w zło ż onym/-mi u Dostawcy przekazującego, o ile D ostawca
przekazujący posiada wzór/wzory tego/tych podpisu/-ów

Klauzula prezentowana w przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej kwalifikowany/-e podpis/-y elektroniczny/-e/

1

[Imię i Nazwisko]
Podpis e le ktroniczny Posiadacza rachunku – kod je dnorazowy z instrumentu uwierzytelniające go
Złoże nie Upoważnie nia o przeniesienie rachunku/usług płatniczych przez konsumenta następuje z zachowaniem wymogów art. 7 ustawy z dnia 29
sie rpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dokonanie przez Posiadacza rachunku autoryzacji instrumentem uwie rzytelniającym oznacza złożenie
oświadcze nia woli Upoważnienia o przeniesienie rachunku/ usług płatniczych przez konsumenta i je st równoznaczne z zachowanie m formy
pise mnej.
Bank - kwalifikowany podpis e lektroniczny

1

W przypadku złożenia upoważnienia w postaci elektronicznej podpis/-y konsumenta/-ów nie jest/są wymagany/-ne, o ile niniejsze upoważnienie zostało złożone w drodze oświadczenia woli
na odległość, zgodnie ze standardami obowiązującymi w tym zakresie u dostawcy przyjmującego, bądź w drodze przelewu weryfikacyjnego, o ile dostawca przyjmujący stosuje taką formę weryfikacji
tożsamości klienta.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

