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 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02 -515 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego numer KRS 0000026438   

NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN  

 

Dyspozycja ustanowienia blokady środków na rachunku wraz z pełnomocnictwem 

Podstawowe dane 
 

Imiona: 
 
 

Nazwisko: 
 
 

PESEL:            

Adres zamieszkania  

Ulica: 
 
 

 numer domu:  numer lokalu:  
 

Miejscowość: 
 
 

Kod pocztowy: 
 
 

Poczta: 
 
 

Numer kontaktowy: 
 
 

 

 

 

W celu zabezpieczenia wierzytelności  

                                                                                                            nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

z tytułu umowy  

nazwa i numer umowy 

z dnia  

                                   DD.MM.RRRR 

zawartej pomiędzy mną a  

                                                                                                            nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

z siedzibą w  

adres siedziby podmiotu 
 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 
 
 

pod nr      , REGON  , NIP  , kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)  zł 

                       numer                                  nr REGON                                    nr NIP                                                                                               kwota 

polecam/y1 niniejszym zablokowanie środków pieniężnych, znajdujących się na moim/naszym1 rachunku Inteligo  

                                                                                                                                                                                                                     rodzaj rachunku 

o numerze  w kwocie  zł 

                                                              26-cyfrowy numer rachunku                                                                                                                    kwota 

słownie złotych:  . 

 
Blokada obowiązywać będzie od dnia potwierdzenia jej przyjęcia do realizacji przez Bank do dnia jej odwołania przez 

 , 

nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

za zgodą/bez zgody posiadacza rachunku1. 
 

 
Jednocześnie przyjmuję/emy1 do wiadomości co następuje: 

1) okresie obowiązywania blokady, podejmowanie i dysponowanie przeze mnie zablokowaną kwotą jest niemożliwe bez zgody 

http://www.inteligo.pl/


 

  Strona 2 z 2 
 

 , 

nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

2) wcześniejsze odwołanie blokady nie może nastąpić bez zgody  , 

                                                                                                              nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

a rachunek na którym ustanowiono blokadę nie podlega przeniesieniu na inną osobę, 

3) przyjmuję do wiadomości że PKO BP SA posiada pierwszeństwo realizacji roszczeń, opłat oraz innych należności względem Banku  
w stosunku do zablokowanej kwoty. 

W celu realizacji niniejszego zabezpieczenia udzielam pełnomocnictwa  

                                                                                                                                 nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest blokada i pełnomocnictwo 

 
do pobrania środków pieniężnych, zgromadzonych na ww. rachunku, objętych blokadą z zastrzeżeniem pierwszeństwa Banku zaspokojenia 
roszczeń, opłat oraz innych należności z zablokowanej kwoty. Bank ma prawo realizować dyspozycje pełnomocnika w okresie trwania 
blokady do wysokości kwoty blokady, bez odrębnej mojej zgody. 

Ponadto zobowiązuję/emy1 się do nieustanawiania innych pełnomocników upoważnionych do dysponowania tym samym rachunkiem do 
czasu wygaśnięcia niniejszego pełnomocnictwa. 

Upoważnienie niniejsze jest nieodwołalne w okresie ważności blokady środków lub do czasu otrzymania od 

 oświadczenia informującego o zwolnieniu blokady. 

                      nazwa podmiotu, na rzecz którego ustanawiana jest  pełnomocnictwo 

 
Ponadto, żądanie wypłaty przez PKO Bank Polski SA środków pieniężnych, zgromadzonych na ww. rachunku zostanie zrealizowane pod 
warunkiem, że zostanie doręczone do PKO Banku Polskiego SA na adres korespondencyjny Banku, tj. 22-411 Zamość,  
ul. Partyzantów 15 najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania blokady. 

 

 

 
 

Miejscowość  Dzień  Miesiąc  Rok  

 

 

Podpis Posiadacza Konta zgodny z obowiązującym wzorem podpisu w Banku  

 
 

 

 
 

 
1 niepotrzebne skreślić 

 


