Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
z ING Bankiem Śląskim S.A.
zawieranej na odległość
........................................................
(miejscowość, data)

Dane Posiadacza rachunku:
…………………………………………………………………..……………………..…………
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy1

…………………………………………………...…………………………………………….…
PESEL/seria i numer dowodu osobistego/NIP/REGON2

Nazwa i siedziba banku, z którym Posiadacz rachunku zawarł umowę oraz adres, pod którym
należy złożyć lub wysłać oświadczenie:
ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Z ING BANKIEM ŚLĄSKIM S.A.
Dla klienta indywidualnego
W związku z zawarciem w dniu ……………………….. Umowy na odległość z ING Bankiem Śląskim S.A.
oświadczam, że:
odstępuję na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
od zaznaczonej poniżej Umowy3:
Umowy rachunku
Umowy o kartę
Umowy rachunku oszczędnościowego
Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej
albo
odstępuję na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
wyłącznie od Umowy o kartę, co powoduje, że nadal obowiązują pozostałe Umowy.

Dla przedsiębiorcy1
W związku z zawarciem w dniu ……………………….. z ING Bankiem Śląskim S.A. poza lokalem Banku
Umowy Rachunku, Umowy o kartę płatniczą do rachunku (kartę debetową), Umowy o korzystanie
z systemów bankowości elektronicznej.
oświadczam, że:
odstępuję wyłącznie od umowy o kartę na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych, co powoduje, że nadal obowiązuje umowa w zakresie Umowy
rachunku oraz Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej.
Objaśnienia
1

2

3

Formularz ma zastosowanie do firm (przedsiębiorców) tylko w zakresie odstąpienia przez
przedsiębiorcę od umowy o kartę,
Proszę wpisać jeden ze wskazanych numerów i opisać, czy jest to PESEL, NIP, REGON, dowód
osobisty.
Należy wybrać odpowiednią umowę.

.........................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenie przyjęto

.......................................................................................................................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis pracownika banku przyjmującego oświadczenie, jeśli Posiadacz rachunku składa je osobiście)

Dodatkowa informacja
Oświadczenie prosimy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres banku, który
podaliśmy wyżej. W przypadku oświadczeń przesłanych listem, za datę jego złożenia
uznamy datę stempla pocztowego.

