Centralna informacja o rachunkach uśpionych
Centralna informacja o rachunkach uśpionych jest nową usługą, umożliwiającą dostęp do informacji
o rachunkach osób zmarłych i innych zapomnianych rachunkach osób fizycznych prowadzonych we
wszystkich działających w kraju bankach i SKOK-ach. Wniosek o udzielenie takiej informacji można złożyć
w dowolnym banku – nie trzeba być jego klientem lub SKOK-u. Centralna informacja służy poszukiwaniu
rachunków bankowych osób fizycznych, w tym także kont związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, oraz imiennych rachunków członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Centralna Informacja o Rachunkach Uśpionych pozwoli:
1) odszukać rachunki w bankach i SKOK-ach założone na nasze dane albo może też przypomnieć nam
o zapomnianych rachunkach bankowych oraz o imiennych rachunkach członka SKOK,
2) osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po
członku SKOK, odszukać rachunki osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunki bankowe oraz imienne
rachunki członka SKOK.

Jak uzyskać informacje o poszukiwanym rachunku
1. Wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo osoba
fizyczna poszukująca własnych rachunków) składa odpowiedni wniosek w dowolnym, wybranym przez
siebie banku (komercyjnym bądź spółdzielczym) lub SKOK-u.
2. Bank lub SKOK przyjmujący wniosek weryfikuje dane (tożsamość) wnioskodawcy,
a w przypadku osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku, weryfikuje także ten tytuł (np. prawomocne
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, w szczególnych
przypadkach np. obcokrajowców może to być inny dokument potwierdzający prawo do spadku, np.
zagraniczne orzeczenie. W przypadku nabywcy spadku konieczne będzie dodatkowo okazanie umowy
nabycia spadku).
3. Bank lub SKOK przyjmujący wniosek może pobrać opłatę za usługę zgodnie z Tabelą prowizji i opłat.
4. Bank lub SKOK skieruje zapytanie do Centralnej informacji, która następnie przekaże je dalej do wszystkich
pozostałych banków i SKOK-ów. Otrzymana informacja zwrotna pozwoli na sporządzenie przez Centralną
informację zbiorczej informacji.
5. Odpowiedzi na przesłane zapytanie wpływają do Centralnej informacji w ciągu trzech dni roboczych. Na tej
podstawie generowana jest zbiorcza informacja, czyli zestawienie zawierające wskazanie podmiotów, które
prowadzą albo prowadziły rachunek, numer rachunku, bądź informację, czy rachunek jest nadal
prowadzony oraz informację, czy jest to rachunek wspólny.
6. Zbiorcza informacja jest dostarczana przez Centralną informację do banku/SKOK-u obsługującego
wnioskodawcę niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od banków i SKOK-ów, do których zostało przesłane
zapytanie. Wnioskodawca odbiera w tej samej placówce banku/SKOK-u informacje o istnieniu rachunków
uśpionych lub ich braku.
7. SKOK jest obowiązana udzielić zbiorczej informacji członkowi kasy albo osobie , która uzyskała tytuł
prawny do spadku po członku kasy.
Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej informacji dostępne są na stronie internetowej Systemu
Ognivo oraz na www.centralnainformacja.pl.

