
 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 
141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.461.630.421,25 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. 

Dyspozycja przelewu w PLN do Idea Bank Ukraina 
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami. 
 

[32A] WALUTA I KWOTA  

nazwa waluty: PLN kwota:  słownie:  

[50]  ZLECENIODAWCA   

nazwa/imię i nazwisko:  numer telefonu: 

adres:   

status: □ rezydent □ nierezydent 

kraj nierezydenta:  informacji udziela: 

[57]  BANK BENEFICJENTA  

nazwa banku: PJSC IDEA BANK kod SWIFT: IDBA UA UK 

adres: 11 Valova, Lviv, Ukraine  

[59]  BENEFICJENT 
numer rachunku beneficjenta / IBAN: 
 
 

nazwa / imię nazwisko:     

adres:     

status: □ rezydent □ nierezydent kraj nierezydenta: 

[70]  TYTUŁ PŁATNOŚCI    

 
    

INFORMACJE DODATKOWE   

 
   

[71A]  Koszty i prowizje za przelew mają zostać pobrane:   

□ OUR 
 
 
X SHA 
□ BEN 
 

− wszystkie koszty oraz prowizje pokrywa Zleceniodawca (ta opcja nie jest dostępna dla przelewów SEPA w EUR realizowanych  
z rachunków walutowych w EUR do krajów UE oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinu i Monako. Jeżeli Zleceniodawca wybierze  
dla tych przelewów opcję OUR Bank zrealizuje zlecenie z opcją SHA). 

− koszty i prowizje banku Zleceniodawcy pokrywa Zleceniodawca, koszty banku Beneficjenta pokrywa Beneficjent. 
− wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa Beneficjent (ta opcja nie jest dostępna dla przelewów podlegających Dyrektywie PSD.  

Jeżeli Zleceniodawca wybierze dla takich przelewów opcję BEN Bank zrealizuje zlecenie z opcją SHA). 

Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku nr: 
 
 

Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku nr: 
 

 

□ Dyspozycja wymaga dodatkowej autoryzacji. Konsultant Banku skontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia operacji w ciągu 5 godz. roboczych.  
W przypadku braku kontaktu lub niepotwierdzenia złożenia dyspozycji przez Zlecającego dyspozycję nie zostanie ona zrealizowana. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem rachunków bankowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej w Getin Noble Bank S.A.” – 
dotyczy Klienta indywidualnego lub „Regulaminem realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich” – 
dotyczy Klienta firmowego oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 
 

…………………………………………………………. 
stempel i podpisy ZLECENIODAWCY 

 

 
____ wypełnia Klient        ----- wypełnia Bank 

przyjęto do realizacji: 
 
   data ....................................... 
 
   godzina ....................................... 

 
 
 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka innego pracownika upoważnionego przez Bank 

 

potwierdzam własnoręczność podpisów: 
 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby upoważnionej /  

działającej w imieniu Banku 


