Zmiana ustawy Prawo Bankowe – dyspozycja na wypadek śmierci.
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy
Prawo bankowe oraz Regulaminem otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy
w Zaleszanach rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych, posiadacz rachunku ma
prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci.
W dyspozycji mogą zostać wskazani małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz rodzeństwo (dyspozycja może
dotyczyć więcej niż jednej osoby). Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadaczy
rachunków: oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty
oszczędnościowej. Jej złożenie jest jednak niemożliwe w przypadku posiadania rachunku
wspólnego. Aby złożyć dyspozycję, niezbędne jest określenie jej kwoty lub procentowego
udziału, a także podanie danych osobowych, której środki mają zostać wypłacone (imiona,
nazwisko, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres oraz stopień pokrewieństwa).
Łączna kwota wypłat nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza
rachunku, która na dzień 17-08-2016 r. wynosi 85 714,60 zł.
W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji, jeśli łączna suma dyspozycji
przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma
pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Osoby, którym wypłacono kwoty z
naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza
rachunku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być przez posiadacza rachunku w
każdej chwili zmieniona lub odwołana na piśmie. Środki (do kwoty złożonych dyspozycji)
znajdujące się w chwili śmierci posiadacza rachunku na rachunku, do którego została
wydana dyspozycja, nie wchodzą w skład spadku po posiadaczu rachunku. Oznacza to,
że bliscy będą mogli odebrać środki bez oczekiwania na zakończenie postępowania
spadkowego.
Podobnie częścią spadku nie są środki, które zostały przeznaczone na pokrycie
kosztów pogrzebu. Bank wypłaci środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające
wysokość poniesionych przez nią kosztów. Wysokość wypłaty nie może jednak przekraczać
kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.
Wypłata środków możliwa jest z rachunków, których posiadacz był jedynym właścicielem.
Zachęcamy do składania dyspozycji na wypadek śmierci do rachunków już prowadzonych
przez Bank, jak też nowo otwieranych.

