Załącznik nr 8 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
rachunków oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych

Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach

...........................................................
miejscowość i data

Dyspozycja Posiadacza rachunku/ów w sprawie zapisu na wypadek śmierci
Ja ............................................................................ PESEL: …………………………urodzony …………………….. syn*/córka* ….........................................................
/nazwisko i imiona/

/data/

/imiona rodziców/

zamieszkały/a w ............................................................ ul.....................................................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym*/paszportem* seria ....................... numer .....................................................
oświadczam, że zgodnie z art.56 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U Nr 72 z 2015r., poz. 128) stan wkładu na moich
niżej wymienionych rachunkach oszczędnościowych, przeznaczam na wypadek mojej śmierci następującym osobom**:
w wysokości (całość
Stopień
Data urodzenia
lub część, np. 100 %,
Lp.
Nr rachunku
Nazwisko i imiona, adres
Imiona rodziców
1/2, 1/3 wkładu),
pokrewieństwa
PESEL
bądź kwota ……….

** uposażyć można następujące osoby: małżonka, rodzeństwo, wstępnego (przodkowie danej osoby spokrewnione w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) , zstępnego
(krewni danej osoby, którzy od niej pochodzą bezpośrednio lub pośrednio: dzieci , wnuki, prawnuki).

Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach informuje, że Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej może zlecić Bankowi na podstawie złożonej pisemnej „Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” dokonanie po swojej śmierci
wypłaty z posiadanych rachunków bankowych określonej kwoty wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.
2) Kwota wypłaty, o której mowa powyżej, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza
rachunku.
3) Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4) Jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust.2, Dyspozycja
wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycja wydaną wcześniej.
5) Kwota wypłacona zgodnie z ust.1. nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6) Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza
rachunku.
7) Dyspozycja na rzecz zapisobiorców realizowana będzie do wysokości :
• aktualnego salda rachunków objętych dyspozycją, powiększonego o należne odsetki.
• maksymalnej kwoty zapisu - ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.

.........................................
miejscowość

....................................................
data

................................................................
podpis Posiadacza rachunku/ów

Adnotacje Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
pobrano opłatę zł.........................
......................................................................................
stempel dzienny i podpis pracownika Banku

Oświadczam, że odwołuję powyższą Dyspozycję w sprawie zapisu na wypadek śmierci z dnia ............................

...............................................
miejscowość

...........................................
data

.................................................................
podpis Posiadacza rachunku/ów

.....................................................................................
stempel dzienny i podpis pracownika Banku
*) niepotrzebne skreślić

