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Data:

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci w ramach Umowy bankowego rachunku
oszczędnościowego dla osób fizycznych, zwanej dalej Umową
Nr Klienta:
Nazwisko i Imię Posiadacza rachunku

PESEL / data urodzenia (jeśli nierezydent)

Oświadczam, że na podstawie art. 56 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. – ze środków zgromadzonych na
wszystkich kontach prowadzonych w ramach Umowy przez Deutsche Bank Polska S.A. – przeznaczam na wypadek mojej
śmierci kwotę według zapisów w tabeli poniżej:
Dane zapisobiorców:
Lp. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko:

Dane adresowe
Adres zameldowania

PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:

Adres korespondencyjny:

Wysokość dyspozycji:
2.

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania

PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:

Adres korespondencyjny:

Wysokość dyspozycji:
3.

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania

PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:

Adres korespondencyjny:

Wysokość dyspozycji:

Postanowienia w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci, zwanej dalej „Dyspozycją”
W chwili realizacji Dyspozycji, łączna kwota wypłacana po śmierci Posiadacza rachunku – wszystkim Zapisobiercom
wskazanym w Dyspozycji - nie może przekraczać równowartości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
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1.

Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku, nie może również przekraczać wartości środków
zgromadzonych na kontach prowadzonych w ramach Umowy.
2. Jako uprawnionych z tytułu Dyspozycji, Posiadacz rachunku może wskazać: małżonka, wstępnych, zstępnych lub
rodzeństwo.
3. Każde kolejne złożenie Dyspozycji w ramach Umowy automatycznie uchyla Dyspozycję złożoną wcześniej w ramach tej
Umowy. Bank honoruje wyłącznie żądania wypłaty zgodne z ostatnią Dyspozycją Posiadacza rachunku.
4. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku odwołana na piśmie.
5. Jeśli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną Dyspozycję, każdą w ramach odrębnej Umowy, a łączna suma
Dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt. 1, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją
wydaną wcześniej.
6. Kwotę wypłacaną na mocy Dyspozycji ustala się na dzień realizacji Dyspozycji przez pierwszego z Zapisobierców
Dyspozycji.
7. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji wartość zgromadzonych na kontach środków wraz z odsetkami będzie niższa od
wysokości Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz więcej niż jednej osoby ulegną proporcjonalnemu
zmniejszeniu, tak aby możliwe było dokonanie wypłat wszystkim Zapisobiercom.
8. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji wartość zgromadzonych środków wraz z odsetkami przekracza wysokość Dyspozycji,
część zgromadzonych na kontach środków pozostała po realizacji Dyspozycji wchodzi do spadku na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
9. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty środków dokonane po śmierci
Posiadacza rachunku przez ustanowionych pełnomocników, jeżeli pełnomocnictwa nie zostały odwołane, a Bank nie
otrzymał zawiadomienia o śmierci Posiadacza rachunku.
10. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do powiadamiania Banku o zmianie danych Zapisobierców, zamieszczonych
w Dyspozycji.

Data, pieczątka i Podpis pracownika przyjmującego Dyspozycję

Data i Podpis Posiadacza rachunku

Prowizję pobrano:

gotówką w kasie

z rachunku Klienta
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…………………………………………………………..
Data, pieczątka i Podpis pracownika pobierającego prowizję

