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  II. WNIOSEK O  ZMIANĘ RACHUNKU DO SPŁAT KREDYTU/POŻYCZKI / SPOSOBU SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI  
 

 Niniejszym wnoszę/imy o zmianę: 

 

a) rachunku, z którego realizowane są spłaty rat: 

kredytu mieszkaniowego            kredytu konsolidacyjnego hipotecznego  pożyczki hipotecznej         pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie  

              nr    \  

  na rachunek bankowy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy o nr :        

         

  prowadzony w walucie PLN/EUR/CHF/USD/GBP*1  przez bank:  

b)         sposobu spłaty poprzez zasilenie Rachunku Bieżącej Obsługi Kredytu/Pożyczki  
 

  III. INFORMACJA O POSIADACZACH RACHUNKU DO SPŁATY RAT KREDYTU/POŻYCZKI  (uzupełnić w przypadku zmiany rachunku w zakresie pkt. II a) 
 
Oświadczam, że jestem posiadaczem rachunku wskazanego w punkcie II a): 
 
Kredytobiorca/Pożyczkobiorca 1:                 TAK                          NIE 
 
Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 2:                TAK                          NIE 
 
Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 3:                TAK                          NIE 
 
Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 4:                TAK                          NIE 
 
W przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest osoba niezwiązana z Kredytem/Pożyczką, a zmiana dotyczy spłaty z rachunku w Santander Bank Polska S.A., należy dodatkowo 
wypełnić załącznik do wniosku „Dane posiadaczy rachunku służącego do spłaty kredytu/pożyczki, niezwiązanych z kredytem/pożyczką”. 

 
 

III. OŚWIADCZENIA              

 
* Niepotrzebne skreślić.  

1 
UWAGA: Usługa polecenia zapłaty jest dostępna wyłącznie w PLN. Spłata w walucie innej niż PLN jest możliwa jedynie z rachunku w Santander Bank Polska S.A.  
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Dla posiadaczy Kredytu/Pożyczki w walucie obcej, którego/-ej Umowa nie zawiera zapisów umożliwiających spłatę rat bezpośrednio w walucie Kredytu/Pożyczki lub 
dla posiadaczy Kredytu/Pożyczki, wnioskujących o spłatę rat z wykorzystaniem mechanizmu polecenia zapłaty, którzy nie podpisali Warunków obowiązywania 
polecenia zapłaty: 

Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że: 

a) Bank dokona zmiany rachunku bankowego, z którego pobierane są przez Bank bieżące raty w datach ich wymagalności na inny wskazany przez/e mnie/nas rachunek 
bankowy zgodnie z powyższą dyspozycją po podpisaniu przez/e mnie/nas stosownego Aneksu, w którym zostaną wprowadzone zmiany warunków zawartej przez/e 
mnie /nas Umowy Kredytu/Pożyczki w zakresie implementacji wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo Bankowe oraz niektórych innych 
ustaw. Jeżeli zmiana rachunku bankowego wiąże się ze złożeniem dyspozycji polecenia zapłaty, dla skuteczności tej zmiany w zakresie pobierania  rat z rachunku w 
innym banku, konieczna jest akceptacja polecenia zapłaty przez Bank i bank prowadzący rachunek. 

b) Zmiana rachunku do spłaty nastąpi w terminach i na zasadach określonych w treści Aneksu. 

 

Dla posiadaczy Kredytu/Pożyczki w walucie obcej, którego/-ej Umowa zawiera zapisy umożliwiające spłatę rat bezpośrednio w walucie Kredytu/Pożyczki2 i dla 
posiadaczy Kredytu/Pożyczki, wnioskujących o spłatę rat z wykorzystaniem mechanizmu polecenia zapłaty, którzy podpisali Warunki obowiązywania polecenia 
zapłaty:  

Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że: 

a) zmiana rachunku, z którego realizowane są spłaty rat nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, 

b) Bank dokona zmiany rachunku bankowego, z którego pobierane są przez Bank bieżące raty Kredytu/Pożyczki będącego/j przedmiotem niniejszego wniosku w datach 
ich wymagalności na inny wskazany przez/e mnie/nas rachunek bankowy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zgodnie z powyższą dyspozycją oraz po uiszczeniu opłaty za 
zmianę rachunku - jeśli jest wymagana zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat, 

c) zmiana rachunku z którego będą realizowane spłaty raty Kredytu/Pożyczki będzie możliwa na podstawie dostarczonego do Banku pełnomocnictwa / Zgody na 
obciążenie rachunku – polecenia zapłaty. Powyższa zmiana uzależniona jest od terminu dostarczenia w/w dokumentów i akceptacji po stronie Banku i banku 
prowadzącego rachunek ( w przypadku ustanowienia polecenia zapłaty ). 

d) w przypadku wpływu do Banku wniosku o zmianę sposobu spłaty poprzez zasilenie Rachunku Bieżącej Obsługi Kredytu/Pożyczki w terminie nie późniejszym niż 7 dni 
roboczych przed dniem płatności raty kredytu, zmiana będzie obowiązywała od raty najbliższej. W przypadku wpływu wniosku w terminie późniejszym  niż 7 dni roboczych 
przed dniem płatności raty kredytu, zmiana będzie obowiązywała od raty kolejnej. 

e) w przypadku  zmiany  rachunku  do  spłaty rat  z  rachunku bankowego Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/ów na Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu/Pożyczki lub inny rachunek 
bankowy, Bank nie będzie dokonywał spłat rat Kredytu/Pożyczki w terminach ich wymagalności na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego Bankowi do rachunku, który 
dotychczas był wskazany jako rachunek do spłaty rat Kredytu/Pożyczki. W takim przypadku Kredytobiorca/Pożyczkobiorca/y jest/są zobowiązany/i do zapewnienia 
środków w odpowiedniej wysokości bezpośrednio na Rachunku Bieżącej Obsługi Kredytu/Pożyczki lub nowym rachunku bankowym wskazanym do spłat. Tym niemniej 
udzielone Bankowi Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, który dotychczas był wskazany jako rachunek do spłaty rat, zachowuje ważność i będzie realizowane 
przez Bank w celu dokonywania spłat rat Kredytu/Pożyczki w terminach ich wymagalności, w przypadku gdy zostanie przywrócona spłata rat z ww. rachunku bankowego 
przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę/ów na podstawie stosownego wniosku. 

 

 

 IV. ZAŁĄCZNIK                                                                                                                                                                                                                   

1.           Dane posiadaczy rachunku służącego do spłaty raty Kredytu/Pożyczki, niezwiązanych z Kredytem/Pożyczką  

 

 

 
2 Dotyczy umów zawartych od 29 sierpnia 2011 r. oraz umów zawartych przed tą datą, jeśli został zawarty aneks do umowy wprowadzający tzw. zapisy antyspreadowe. 
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