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DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

Ja, niżej podpisany(a):
………………………………………….…………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby będącej Posiadaczem igo lokaty)
legitymujący(a) się dokumentem tożsamości:
…………………………………………………………….

(seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)
Niniejszym, na postawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) oświadczam, że środki zgromadzone na
rachunkach igo lokat o numerach ………………………………………………………………………,
przeznaczam na wypadek mojej śmierci niżej wymienionym osobom:
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Jednocześnie oświadczam, że:
1) nie składałem dyspozycji na wypadek śmierci w innym banku*.
2) składałem dyspozycję w innym banku, lecz łączna kwota dyspozycji nie przekracza
maksymalnej sumy przewidzianej w prawie bankowym**.
3) w przypadku złożenia dyspozycji na wypadek śmierci w innym banku niezwłocznie
powiadomię o tym PKO BP SA na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i
prowadzenia igo lokat…”.
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* niepotrzebne skreślić
** jest to kwota nie wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku
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, nie przekraczająca jednak wysokości środków na rachunku.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:
1) zwrot kosztów pogrzebu realizowany jest na podstawie przedłożonych rachunków,
przed wypłatą środków z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci,
2) dyspozycja na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza igo
lokaty zmieniona lub odwołana na piśmie, ,
3) jeżeli w chwili realizacji niniejszej dyspozycji środki zgromadzone na rachunkach lokat,
których dyspozycja dotyczy, będą niższe od kwoty wynikającej z dyspozycji, wówczas
kwoty przypadające poszczególnym osobom zgodnie z treścią dyspozycji zostaną
proporcjonalnie zmniejszone,
4) dyspozycja na wypadek śmierci może być złożona na rzecz małżonka, wstępnych,
zstępnych i rodzeństwa,
5) ustanowiona przeze mnie dyspozycja obowiązuje do wszystkich ww. rachunków lokat
internetowych.

Data i podpis Posiadacza igo lokaty

ANULOWANIE DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI
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………………………….. do igo lokaty
o numerze ……….…………………………………………. .

Data i podpis Posiadacza igo lokaty

UWAGA: Podpis na niniejszym dokumencie musi być poświadczony przez notariusza.
Dyspozycja z podpisem niepoświadczonym przez notariusza nie zostanie zrealizowana.

