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Miejscowość   Data  

 
I. Dane Posiadacza* (Posiadaczy*) rachunku 

Numer Klienta   Numer Klienta  

Imię  (Imiona)   Imię  (Imiona)  

Nazwisko   Nazwisko  

PESEL   PESEL  

 
II. Odwołuję  pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, w całym zakresie w jakim zostało udzielone, do rachunku o numerze**: 

 

Rodzaj rachunku  

Prowadzonego w PKO Banku Polskim SA oddział   w  

a w przypadku udzie lenia pełnomocnictwa do dotychczasowych lub przyszłych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w 
powiązaniu z wyże j wymienionym rachunkiem, odwołuję  pełnomocnictwo również w tym zakresie  (z wyłączeniem lokat strukturyzowanych).  
 
[Zapis prezentowany w przypadku odwołania pełnomocnictwa w formie pisemnej, o ile tożsamość i własnoręczność podpisu została 
poświadczona przez notariusza*/ przez profesjonalnego pełnomocnika*/ udzielonego na podstawie aktu notarialnego* ] 
III. Odwołuję pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, udzielonego w formie pisemnej, o ile tożsamość i  własnoręczność podpisu 

została poświadczona przez notariusza*/ przez profesjonalnego pełnomocnika*/ udzielonego na podstawie  aktu notarialnego 
sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Rep. A nr * 

  w całym zakresie w jakim zostało udzielone, do rachunku o numerze**: 
 

 

 

Rodzaj rachunku  

Prowadzonego w PKO Banku Polskim SA oddział   w  

a w przypadku udzie lenia pełnomocnictwa do dotychczasowych lub przyszłych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w 
powiązaniu z wyże j wymienionym rachunkiem, odwołuję  pełnomocnictwo również w tym zakresie  (z wyłączeniem lokat strukturyzowanych).  
 
IV. Odwołuję pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem udzielone do**: 

 rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego o numerze*    

 rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie  o numerze*    

 rachunku oszczędnościowego w GBP o numerze*    

 Rachunku Oszczędnościowego Plus o numerze*    

 rachunków oszczędnościowych o numerze*    

 rachunku do obsługi lokat o numerze*    

 dotychczasowych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (z wyłączeniem 
lokat strukturyzowanych) prowadzonych w powiązaniu z rachunkiem o numerze* 

 

 przyszłych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (z wyłączeniem lokat 
strukturyzowanych) prowadzonych  
w powiązaniu z rachunkiem o numerze* 

 

 dotychczasowych i przyszłych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych  (z 
wyłączeniem lokat strukturyzowanych) prowadzonych w powiązaniu z rachunkiem o 
numerze* 

 

 
V. Udzielone Pani* (Panu*) 

Imię  (Imiona)   Nazwisko  

PESEL   Data i mie jsce urodzenia  

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA 



 
 

Data i godzina odwołania pełnomocnictwa  
 

Data   Godzina  

 

 

  

 
 

 

   

Podpis Posiadacza* (Posiadaczy*)   Imię  i nazwisko oraz podpis pracownika Banku  

 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wybór pkt II wyklucza możliwość wyboru opcji z pkt III 


