
Załącznik nr 18 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych 

*) rodzaj waluty,  

**) odpowiednie zaznaczyć. 
 

 

 

Wypowiedzenie umowy przez klienta 
 

 

 stempel nagłówkowy placówki Banku 
  

Dane posiadacza rachunku 
        

   

      

imię i nazwisko, adres/nazwa i siedziba  
  

 

z dniem |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _| r. wypowiada umowę ramową / rachunku / rachunku VAT **) 

  

numer   |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 

Potwierdzam zgodność salda rachunku na dzień |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _| r.  w  kwocie        *) 

 

Środki wraz z odsetkami proszę**)1: 
   wypłacić w gotówce     przekazać na rachunek o numerze: 

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

      

nazwa Banku 

 

Środki z rachunku Vat proszę**)2: 

   przekazać na 

rachunek 

rozliczeniowy zgodnie 

z postanowieniem 

Naczelnika US 3: 

    przekazać na rachunek VAT o numerze4: 

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

      
 

   
 
 

 Zdaję/  zobowiązuję się zdać/  nie pobierałem **) w terminie do:(dd-mm-rrrr) |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

  Karty płatnicze o numerach: 
 
|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _| 

 
|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

  

                                                           
1 dotyczy rachunku innego niż rachunek VAT 
2 dotyczy wypowiedzenia rachunku VAT; w przypadku niewskazania innego rachunku VAT w tym samym banku lub braku 

postanowienia właściwego organu środki zgromadzone na rachunku VAT zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek 

niebędący rachunkiem rozliczeniowym (rachunek techniczny) 
3 przekazanie na rachunek rozliczeniowy prowadzony dla tego rachunku VAT, zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu 

Skarbowego 
4 rachunek VAT prowadzony w tym samym banku 



Załącznik nr 18 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych 

*) rodzaj waluty,  

**) odpowiednie zaznaczyć. 
 

łącznie sztuk 
 

 Blankietów czeków nie pobierałem**) 

 Zdaję niewykorzystane blankiety czekowe: nr od       do       

  
Przyczyna wypowiedzenia umowy 

ramowej /umowy  rachunku: 

      

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność finansową, zgodnie z zasadami odpowiedzialności 

zawartymi w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych”, za transakcje zrealizowane przed zamknięciem rachunku, a nierozliczone do dnia 

zamknięcia rachunku. 
 

   

pieczątka  i podpis osób reprezentujących 

posiadacza rachunku 

 stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki 

Banku 
 

             

miejscowość, data  miejscowość, data 
 

 


