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OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Ja, niżej podpisany/a*,

, posiadający/a numer PESEL

oświadczam niniejszym, że odstępuję od zaznaczonej poniżej:
Umowy o rachunek oszczędnościowy nr

,

Umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nr

,

Umowy o debetową kartę płatniczą; nr karty

,

Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej

,

Umowy o rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej nr

,

Umowy o rachunek lokaty strukturyzowanej (nr lub kwota lokaty strukturyzowanej)

,

Umowy o rachunek lokaty strukturyzowanej z rachunkiem lokaty dodatkowej (nr lub kwota lokaty strukturyzowanej)

,

Umowy o korzystanie z usług Kantoru walutowego w Idea Bank S.A. (nr umowy)

,

Umowy o zawieranie natychmiastowych transakcji walutowych
zawartej/ych w dniu

pomiędzy mną a Idea Bank S.A.

PODPIS!

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków
Miejscowość, data podpisania oświadczenia przez Klienta; podpis Klienta

KLIENT

Data wpływu oświadczenia do Banku

BANK

Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy.
Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w wypadku zawierania z Bankiem umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca
2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn.
zm.; dalej „Ustawa”), Klient może bez podania przyczyny odstąpić od nich, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie w Banku oświadczenia o odstąpieniu, według niniejszego wzoru lub innego wzoru, który zasadniczo będzie zgodny z niniejszym wzorem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Banku przed upływem 14-dniowego terminu. Informacje, o których mowa w art. 16 lit. b Ustawy,
zostały zamieszczone w zawieranych przez Klienta umowach oraz regulaminach, stanowiących ich integralną część, jak również dostępne są na stronie internetowej Banku
www.ideabank.pl.
*

Należy wskazać wyłącznie dane posiadacza rachunku, nawet jeżeli oświadczenie składa i podpisuje pełnomocnik rachunku.

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

1706200938

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

