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Jeżeli jęsteściePanstwo posiadaczami rachuŃu

oszczędnościowego, rachuŃu
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachuntu teminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to
rachunek w§pólny pragniemy poinformować o możliwościzadysponowania przez Państwa
zgrornadzonymi na ww. rachuŃach środkami na wypadek śmiercipopIzez ńożęr'ię dyspozycji

wkładem na wypadek śmierci.
W przlpadku śmiercizgroTnadżone na wymienionych wyżej rachuŃach środki pieniężne zostaną
wypłacone wskazanym przez Pństwa bliskim osobom. Dyspozycję na w}padek śmiercimożna
złozyć w oddziale Banku prowadzącym Pństwa lachunek.
Zasady składania dyspozycji na wlpadek śmiercina ww. rachuŃach bankowych reguluje art, 56
usla\Ąry Prawo baŃowe, o treścinastępujacej:
,,1. Posiadacz rachulku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-lozliczeniowego lub
rachuaku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pi§emnie bantowi dokonanie - po
swojej śmierciwlryłaty z rachuŃu wskazanym przez siebie osobom: maŁoŃowi, wstępnym,
zstępnym lub rodzeństvni okeślonej kwoĘ pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek
śmierci).
2, Kwota wypłaty, o któIęj mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może

być wższa niż dwudziestokotn€

przędsiębiorstw bez w}Tłat nagród

przeciętne miesięczn€

z zysku,

og}asza^ę

wynagrodzenie

w

sellorze

plzez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmierciąposiadacza rachuŃu,
3. Dyspozycja wkładem na wlpadek śmierci może być \M kżdym czasię przez posiadacza
rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachmku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wlpadek śmierci,
a łączna surna dyspozycji ptzeklacza limit, o którym mowa w ust. 2, dy§pozycja wydana
później ma pielwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześnięj.
5. Kwota w).płacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachuŃu.
6, Osoby, którym na podstawie dyspozyc.ji wkładem na wlpadek śmierciw}płacono kwoty
z naxusżeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrofu spadkobiercom posiadacza.".

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przlpadku śmierciposiadacza rachwku baŃowego, który złożył
dyspozycję wkładem na wlpadek śmierci, BaŃ ma obowipek powiadomienia osób wskazanych
w tej dyspozycji o przysługującl.rn im prańe do środków z tęgo t}tułu. W związku
z powżśzlłdą,jezeli złoĘliściePństwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przlpomnieć
o konieczności aktualizacji darrych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celujej sprawnej
realizacji. Sprawdzenia i aktualizacji złożonychdyspozycji na w;ryadek śmiercimożna dokonać
w oddziale BanLrr prowadzącym Pństwa rachunek.
Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdziclczego rv Halinorł,ie
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