
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem 

IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 
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FORMULARZ ZMIANY NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO W SYSTEMIE PAYU 

W celu zmiany numeru rachunku bankowego należy wypełnić poniższy wniosek oraz dokonać przelewu 
weryfikacyjnego z konta, które ma zostać wprowadzone do systemu, w wysokości 2 zł na numer rachunku 23 
1140 1124 0000 5500 0700 1006. Po weryfikacji nowego numeru wpłacone środki zostaną zwrócone. 
Wniosek należy przesłać na adres mailowy dane@payu.pl. W tytule e-maila oraz przelewu należy wpisać: 
„Zmiana rachunku” oraz podać NIP firmy 

Numer Umowy/Nazwa Partnera: 

 ................. / ..............................................................................................................................................  

Adres siedziby Partnera: 

Numer NIP Partnera: 

Wnoszę o zmianę rachunku bankowego zgodnie z poniższa dyspozycją dla wypłat środków z tytułu 
transakcji (płatności elektroniczne i karty płatnicze). 

Nazwy/adresy URL sklepów w systemie PayU, na których ma być wprowadzona zmiana numeru 
rachunku bankowego: 
 

1.  ...................................................................... / 
www ..................................................................................  

2.  ...................................................................... / 
www ..................................................................................  

3.  ...................................................................... / 
www ..................................................................................  

4.  ...................................................................... / 
www ..................................................................................  

5.  ...................................................................... / 
www ..................................................................................  

Aktualny numer rachunku bankowego (w formacie IBAN): 
P L 

                           

 

 

 

Miejscowość: data: ................................................................  

mailto:dane@payu.pl
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Data oraz podpis osób upoważnionych do reprezentowania Partnera 

Po zweryfikowaniu otrzymanego pisma oraz przelewu PayU dokona zmiany danych do wypłat środków w Systemie PayU. O przeprowadzonej zmianie poinformujemy 

mailowo. Czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 48 godzin (dni robocze).PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja 
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