
Niniejszym upoważniam:

Nazwa i Adres wierzyciela

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

44-240 ŻORY, Os. Korfantego 20A

……………………………………………….

Niniejszym upoważniam:

Nazwa i Adres wierzyciela

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

44-240 ŻORY, Os. Korfantego 20A

……………………………………………….

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie upoważnienie dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego   w  

drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela.                                                                                                                  

Odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli zadeklarowany termin realizacji polecenia zapłaty wypadnie w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub gdyby takiego dnia 

w konkretnym miesiącu w kalendarzu nie było środki zostaną pobrane w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

……………………………………………………….
miejscowość i data Podpis dłużnika, posiadacza rachunku bankowego zgodny z kartą wzorów 

podpisów złożoną w Banku

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku prowadzącego 

rachunek dłużnika

Identyfikator płatności (wypełnia 

SM)

Do obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań zgodnie             

z przesyłanymi informacjami.

Imię i nazwisko dłużnika

Adres dłużnika

0 0 3 3 7 7

Identyfikator wierzyciela

6 5 1 0

miejscowość i data Podpis dłużnika, posiadacza rachunku bankowego zgodny z kartą wzorów 

podpisów złożoną w Banku

KONTAKT TEL. ……………………………………………………………………………….

Prosimy  zaznaczyć właściwy termin pobrania środków : 10,15,20,27,30,31                                                           EGZEMPLARZ BANK

UPOWAŻNIENIE Polecenie Zapłaty

Identyfikator płatności (wypełnia 

SM)

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie upoważnienie dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego  w  

drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela.                                                                                                                  

Odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli zadeklarowany termin realizacji polecenia zapłaty wypadnie w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub gdyby takiego dnia 

w konkretnym miesiącu w kalendarzu nie było środki zostaną pobrane w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

……………………………………………………….

Adres dłużnika

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku prowadzącego 

rachunek dłużnika

Do obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań zgodnie z 

przesyłanymi informacjami.

Imię i nazwisko dłużnika

5 1 0

Prosimy  zaznaczyć właściwy termin pobrania środków : 10,15,20,27,30,31                                             EGZEMPLARZ SM W ŻORACH

UPOWAŻNIENIE Polecenie Zapłaty

3 7 7

Identyfikator wierzyciela

6 0 0 3


