
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa1 / odwołuję pełnomocnictwo1 do Rachunku Lokaty nr

dla:

W przypadku, gdy do złożenia dyspozycji dotyczącej pełnomocnictwa wymagana jest zgoda obu Współposiadaczy Rachunku Lokaty 
wymagane jest uzupełnienie danych obu Współposiadaczy.4

DANE KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ

PEŁNOMOCNICTWO

Dyspozycja ustanowienia pełnomocnistwa
Dyspozycja odwołania pełnomocnictwa1eDEP
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Nazwisko

Nazwisko
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Ulica

Nr domu
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Kod pocztowy

Kod pocztowy

Numer Rachunku Lokaty

Miejscowość

Miejscowość

Nr lokalu

Nr lokalu

Rodzaj dokumentu tożsamości

Rodzaj dokumentu tożsamości

PESEL

Santander Consumer Bank S.A.

PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości2

Seria i numer dokumentu tożsamości2

Data2

Adres zameldowania3

Adres zameldowania3

Imię1. Nazwisko

Ulica Nr domu

Kod pocztowy Miejscowość

Nr lokalu

Rodzaj dokumentu tożsamościPESEL Seria i numer dokumentu tożsamości2

Adres zameldowania3

.. .



Podpis Klienta składającego dyspozycjęPodpis Klienta składającego dyspozycję

¹ Właściwe podkreślić.
² Data bieżąca w formacie DD.MM.RRRR.
3 Ulica numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto.
4 Nie dotyczy lokat z grupy Online.

1. 2.

Imię2. Nazwisko

Ulica Nr domu

Kod pocztowy Miejscowość

Nr lokalu

Rodzaj dokumentu tożsamościPESEL Seria i numer dokumentu tożsamości2

Adres zameldowania3

na poniższych warunkach:

1) udzielone pełnomocnictwo uprawnia do samodzielnego działania każdego ustanowionego pełnomocnika w Oddziale Banku
w zakresie: składania dyspozycji rozwiązania Umowy Lokaty, zwrotu odsetek / Lokaty / odwołania dyspozycji zwrotu oraz do odbioru
środków z Lokaty, jak również do uzyskiwania informacji o Lokacie;

2) pełnomocnictwo nie obejmuje: prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw, ustanowienia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 
ustanowienia blokady Rachunku Lokaty w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz składania dyspozycji dotyczących Lokaty drogą
korespondencyjną;

3) pełnomocnictwo udzielone jest bezterminowo;
4) pełnomocnictwo wygasa wskutek jego odwołania, zamknięcia Rachunku Lokaty, śmierci Posiadacza Lokaty (w przypadku rachunku

wspólnego – obu Posiadaczy Lokaty4) lub Pełnomocnika.

Niniejsza dyspozycja dotycząca pełnomocnictwa odwołuje wszystkie obowiązujące wcześniej umocowania do wymienionego 
wyżej Rachunku Lokaty.
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Adnotacje BankuWypełnia Bank

ADNOTACJE BANKU

Pieczęć i podpis pracownika Banku
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