Dyspozycja przeniesienia
rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo
I. Dane Klienta
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
1 Imię (Imiona)
2 Nazwisko
3 PESEL
Data urodzenia /Miejsce
4
urodzenia
Rodzaj dokumentu:
5 Obecny dokument tożsamości

Numer Klienta w RBPL

(DD,MM,RRRR)/
Seria i nr dokumentu:

Rodzaj dokumentu:

6

Dokument tożsamości *

7
8
9
10

Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny **
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail

Seria i nr dokumentu:

*dokument, którym Klient legitymował się w banku, z którego przenosi usługę do Raiffeisen Bank Polska S.A. („bank dotychczasowy”)
(wypełnić, jeżeli inny niż w wierszu numer 5).
** uzupełnić jeżeli adres inny niż adres zameldowania.

II. Dane dotychczasowego oraz nowego banku
1
2

Nazwa dotychczasowego banku
Nazwa i adres oddziału
dotychczasowego banku

3

Nazwa nowego banku

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

4

Nazwa i adres oddziału nowego
banku

UL. PIĘKNA 20, 00-549 WARSZAWA

Nr rachunku
5 w dotychczasowym a
banku
Nr rachunku
6 w dotychczasowym b
banku
Nr rachunku w
7 Raiffeisen Bank
Polska S.A.
Nr rachunku w
8 Raiffeisen Bank
Polska S.A.

c

d

Waluta
*
Waluta
*
Waluta

*

Waluta

*

* możliwość przeniesienia rachunków w walucie PLN

III. Rachunki - przedmiot i zakres dyspozycji

1

Zamkniecie rachunku z
zachowaniem umownego
okresu wypowiedzenia

4

Zamkniecie rachunku z
zachowaniem umownego
okresu wypowiedzenia

a)

Przeniesienie salda
2 rachunku (przelew
środków z rachunku)

b)

Przeniesienie salda
5 rachunku (przelew
środków z rachunku)

a)

Przeniesienie
salda na
3 rachunek
(przelew środków
z rachunku)

c)

, d)

b)

Przeniesienie
salda na
6 rachunek
(przelew środków
z rachunku)

c)

, d)
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Dyspozycja przeniesienia
rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo
IV. Usługi płatnicze - przedmiot i zakres dyspozycji
IV.I ZLECENIA STAŁE
Nazwa i adres Beneficjenta
Rachunek, z którego
realizowana jest płatność
1.
Rachunek Beneficjenta
Zlecenie
Kwota
stałe
Dzień realizacji
Data ostatniej realizacji
w dotychczasowym banku
Nazwa i adres Beneficjenta
Rachunek, z którego
realizowana jest płatność
2.
Rachunek Beneficjenta
Zlecenie
Kwota
stałe
Dzień realizacji
Data ostatniej realizacji
w dotychczasowym banku
Nazwa i adres Beneficjenta
Rachunek, z którego
realizowana jest płatność
3.
Rachunek Beneficjenta
Zlecenie
Kwota
stałe
Dzień realizacji
Data ostatniej realizacji
w dotychczasowym banku
Nazwa i adres Beneficjenta
Rachunek, z którego
realizowana jest płatność
4.
Rachunek Beneficjenta
Zlecenie
Kwota
stałe
Dzień realizacji
Data ostatniej realizacji
w dotychczasowym banku
Nazwa i adres Beneficjenta
Rachunek, z którego
realizowana jest płatność
5.
Rachunek Beneficjenta
Zlecenie
Kwota
stałe
Dzień realizacji
Data ostatniej realizacji
w dotychczasowym banku

a)

b)
,

PLN

, (DD,MM,RRRR)

a)

b)
,

PLN

, (DD,MM,RRRR)

a)

b)
,

PLN

, (DD,MM,RRRR)

a)

b)
,

PLN

, (DD,MM,RRRR)

a)

b)
,

PLN

, (DD,MM,RRRR)

IV.II POLECENIE ZAPŁATY
1. Polecenie
zapłaty

Nazwa i adres Wierzyciela
Rachunek, z którego realizowana jest płatność
Identyfikator Wierzyciela
Identyfikator płatności

a)

b)
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Dyspozycja przeniesienia
rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo
, (DD,MM,RRRR) proszę
wskazać datę do której polecenie zapłaty będzie realizował
dotychczasowy bank

Odwołanie polecenia zapłaty

2. Polecenie
zapłaty

Nazwa i adres Wierzyciela
Rachunek, z którego realizowana jest płatność
Identyfikator Wierzyciela
Identyfikator płatności

a)

b)

, (DD,MM,RRRR) proszę
wskazać datę do której polecenie zapłaty będzie realizował
dotychczasowy bank

Odwołanie polecenia zapłaty
V. Pełnomocnictwo

Na podstawie art. 98 ust. 1 kc oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.
Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665), udzielam Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Pięknej 20 pełnomocnictwa do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności prawnych i faktycznych,
składania oświadczeń woli związanych z realizacją procesu przeniesienia rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego prowadzonego w Banku: ....................................................................................... do
Raiffeisen Bank Polska S.A. i/lub usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem na polskim rynku
bankowym.
Data

(DD,MM,RRRR)

Podpis Klienta (Mocodawcy)*

Miejscowość
* zgodny z kartą wzorów podpisu w banku, z którego przenoszony jest rachunek

VI. Informacje Pracownika Banku*
Data złożenia dyspozycji

, (DD,MM,RRRR)

Miejscowość
Oświadczam, że Klient przedstawił oryginał swojego
dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych
Klienta na dyspozycji z danymi z dokumentów Klienta.

Podpis i pieczątka Pracownika Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oświadczam, że podpis Klienta (Mocodawcy) został
złożony w mojej obecności.
* Uzupełnia pracownik Banku
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Dyspozycja przeniesienia
rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo
Załącznik nr 4

LISTA
Przykładowych przeszkód opóźniających lub uniemożliwiających przeniesienie rachunków/
usług do innego banku.:

















rachunki, na których istnieje blokada z tytułu nierozliczonej transakcji, np. kartowej dokonanej
kartą debetową;
rachunki, z których ustanowione są spłaty kredytów i kart kredytowych – konieczność podpisania
aneksu do umowy kredytowej;
rachunki, do których wydane są karty typu charge;
rachunki z zajęciem egzekucyjnym/inne blokady na rachunku, lub wstrzymania transakcji na
podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu środków pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, lub
rachunki, na których zostały ustanowione kaucje zabezpieczające zobowiązania klienta w innym
banku;
rachunki z saldem zerowym i zaległymi opłatami (w przypadku, gdy bank nie debetuje rachunków i
opłaty są naliczone, ale niepobrane);
rachunki z saldem ujemnym (wykorzystany limit kredytowy, wykorzystany dozwolony debet, debet
niedozwolony);
rachunki powiązane z lokatami, np. wskazane do przelewu odsetek;
rachunki wspólne (jeśli do rozwiązania umowy takiego rachunku, zgodnie z umową, wymagana
jest wspólna zgoda ich współwłaścicieli);
rachunki, na które wpływają świadczenia z zagranicy, np. renty/emerytury zagraniczne, inne
świadczenia o charakterze socjalnym, otrzymywane przez posiadacza rachunku (sprawność
procedury przeniesienia rachunku zależy od zagranicznych instytucji wypłacających dane
świadczenie);
rachunki z otwartym inkasem czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym;
zlecenia stałe krajowe, które nie mogą zostać przeniesione do innego banku - są specyficzne tylko
dla danego banku i powiązane z nimi numery rachunków mają odniesienie też do innych
rachunków funkcjonujących w tym banku;
rachunki z otwartymi akredytywami/inkasem dokumentowym;
rachunki klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości
konsumenckiej lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
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