WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

PROŚBA O PRZELEW BANKOWY

Klient Nr.

Niniejszy formularz upoważnienia pozwala nam przelać fundusze na konto bankowe Państwa.Proszę wypełnić
niniejszy formularz z pomocą swojego banku i zwrócić oryginał podpisanego formularza do naszego biura.

Informacja o mnie
Imię i nazwisko:

Drukować
formularz

Prowincja/stan:

Dokładne imię i nazwisko na koncie bankowym

Kraj:

Adres:
Kod pocztowy:

Miasto:
Preferowany wybór
waluty w przelewie
bankowym:

Telefon:
Fundusze kanadyjskie (opłata $15)
Nie-kanadyjskie fundusze (opłata $15)*

*Preferowany wybór nie-kanadyjskiej waluty:

Mój bank
Nazwa banku:

Kod Swift banku (BIC):

Adres banku:
Miasto:

Prowincja/stan:

Kraj przeznaczenia:
Identyfikator banku

Kod pocztowy:

Telefon:

Faks:

(Kod bankowy/Tranzytowy/Numer rozliczeniowy):

Numer mojego konta (lub IBAN/CLABE #):
Szczegóły płatności (jeżeli dotyczy):
Instrukcje co do płatności :

(jeżeli dotyczy, dla otrzymującego banku)

Dowolne: Proszę wypełnić co następuje, jeżeli bank Państwa wymaga korzystania z pośredniczącego banku.
Kod Swift (BIC):

Nazwa Pośredniczącego banku:
Numer konta osoby otrzymującej
w Pośredniczącym banku:

Zastrzeżenie:
Rozumiem, że osobiste informacje na niniejszym formularzu mogą być użyte tylko do przelewu funduszy na moje konto bankowe. Rozumiem, że mój
bank może naliczyć sobie opłatę za wymianę obcej waluty oraz opłatę za otrzymanie przelanych funduszy. Rozumiem, że może wystąpić znaczna utrata
funduszy, jeżeli nie-kanadyjski przelew walutowy zostanie odrzucony przez mój bank.
Upoważniam PGT do wpłaty, chyba, że poinformuję inaczej na piśmie, kwoty winnej mi na moje konto bankowe, jak wyżej podane. Zgadzam się, że PGT
i/lub jego klienci nie ponoszą dalszej odpowiedzialności odnośnie wpłat uczynionych zgodnie z niniejszym upoważnieniem i mogą w każdej chwili
przerwać zapłatę jako bezpośrednią wpłatę.

Proszę wydrukować imię i nazwisko

Podpis

Data

June 2018

Instrukcje dla międzynarodowego banku
Wypełnianie formularza prośby o przelew PGT dla klienta Państwa
Nazwa pola

Opis kroku

Imię i nazwisko

Proszę wpisać pełne imię i nazwisko beneficjenta (osoby otrzymującej) fundusze.

Adres:

Proszę wpisać pełny adres beneficjenta.

Mój bank

Wpisać nazwa banku

Kod Swift banku (BIC)

Kod SWIFT to 8 lub 11 znakowy kod składający się z:
4 znaków - kod bankowy (tylko litery)
2 znaków - kod krajowy (tylko litery)
2 znaków - kod miejsca (litery i cyfry)
(jeżeli drugi znak to `1', oznacza on biernego uczestnika w sieci SWIFT)
3 znaki - kod filii, dowolny (`XXX' dla głównego biura) (litery i cyfry)

Adres banku

Proszę wpisać pełny adres banku beneficjenta.

Kraj przeznaczenia

Proszę wpisać kraj, dokąd zostaną przelane fundusze.

Identyfikator banku

W USA jest to 9 cyfra Numeru rozliczeniowego lub ABA;
W Kanadzie jest to 8 cyfra Numeru tranzytowego np.:)
XXXXX-001 dla tranzytu Bank of Montreal; w UK i Irlandii 6 cyfrowy Kod bankowy; w
Niemczech, 8 cyfrowy numer BLZ; w Australii. 8 cyfrowy BSB.

Numer mojego konta (lub
IBAN/CLABE #)

Proszę wpisać numer konta bankowego beneficjenta. Przy przelewach bankowych do UE,
proszę wpisać numer IBAN. Przelewy do Meksyku wymagają kodu CLABE.

Szczegóły płatności (jeżeli dotyczy)

Proszę wpisać informacje lub opis odniesieniowy który beneficjent (osoba otrzymująca)
powinna otrzymać na przekazie bankowym ze swojego banku. Powinien nim być opis za co jest
płatność, np. “Dochody ze spadku `pierwszy inicjał' `nazwisko' .

Instrukcje co do płatności

Nazwa Pośredniczącego banku

Numer konta osoby otrzymującej w
Pośredniczącym banku

Jeżeli wymagany jest pośredniczący bank do przelewu bankowego, proszę wpisać wszelkie
szczegółowe instrukcje.
Jeżeli pośredniczący bank jest wymagany do przelewu, proszę wpisać nazwę banku. Uwaga:
Pośredniczący bank jest bankiem agencyjnym, który jest używany jako koordynator przelewu
funduszy na konto bankowe beneficjenta. Wpisuje się go jedynie, jeżeli beneficjent szczegółowo
stwierdza, że jego bank wymaga banku pośredniczącego. W innym przypadku należy pozostawić
bez wypełnienia.
Jeżeli wymagany jest pośredniczący bank do przelewu, proszę wpisać numer konta, jakie
posiada beneficjent w banku pośredniczącym.
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