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II.RODZAJ DYSPOZYCJI
A. Dyspozycja spłaty kredytu/pożyczki
□
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki
□
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu/pożyczki ze skróceniem okresu kredytowania
□
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu/pożyczki z przeliczeniem rat i zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania
Kwota spłaty:

Waluta spłaty:

Data spłaty:

-

-

Zadeklarowana kwota spłaty zawiera: bieżące odsetki , opłaty / prowizje wynikające z TPiO oraz kwotę ewentualnych zaległości wymaganych na dzień realizacji spłaty.
Ewentualną nadwyżkę środków powstałą po całkowitym rozliczeniu kredytu/pożyczki proszę przekazać na rachunek bankowy:
1

Nr rachunku:
Właściciel rachunku:

Imię i nazwisko właściciela rachunku

B. Dyspozycja zwrotu nadpłaty
□ Zwrot kwoty nadpłaconej po całkowitej spłacie kredytu/pożyczki
Nadwyżkę środków powstałą po całkowitym rozliczeniu kredytu/pożyczki proszę przekazać na rachunek bankowy:
Nr rachunku:
Właściciel rachunku:

Imię i nazwisko właściciela rachunku

□
Zwrot kwoty nadpłaconej – kredyt/pożyczka aktywny/a
W związku z brakiem zamiaru dokonania wcześniejszej częściowej/całkowitej spłaty kredytu/pożyczki, proszę o zwrot kwoty przekazanej na rachunek kredytu/pożyczki
i/lub konto dedykowane do wcześniejszej spłaty zgodnie z zapisami Umowy Kredytu.
Kwota:

Waluta:

Zwrotu środków należy dokonać na rachunek bankowy:
Waluta spłaty:

Nr rachunku:

Imię i nazwisko właściciela rachunku

Przyjmuję/emy do wiadomości, iż kwota zwrotu wpisana na dyspozycji zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę spłaconego zadłużenia kredytu/pożyczki na
dzień realizacji niniejszej dyspozycji. W przypadku, gdy waluta wskazanego do zwrotu rachunku jest niezgodna z walutą rachunku kredytu/pożyczki / konta
przeznaczonego do wcześniejszej spłaty zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/Pożyczki, kwota zwrotu przeliczona zostanie po kursie obowiązującym w banku
prowadzącym rachunek wskazany powyżej.
1

Dotyczy całkowitej spłaty kredytu/pożyczki
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Właściciel rachunku:

III. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Znane mi/nam są warunki wcześniejszej spłaty kredytu określone przez Bank w Umowie Kredytu/Pożyczki, Regulaminie oraz w Regulaminie dot. Promocji, jeśli Umowa
została zawarta na warunkach promocyjnych.
2. Przyjmuję/emy do wiadomości, iż w przypadku niespełnienia przez/e mnie/nas warunków koniecznych do wykonania wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, dyspozycja
nie zostanie zrealizowana.
3. Przyjmuję/emy do wiadomości, iż z kwoty spłaty wpisanej na dyspozycji zostaną potrącone ewentualne zaległości w spłacie kredytu/pożyczki oraz opłaty i prowizje
wynikające z obowiązującej TPiO.
4. W przypadku, gdy wpłacona na poczet wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu/pożyczki kwota nie będzie wystarczająca do całkowitego rozliczenia kredytu/pożyczki,
ze środków zgromadzonych na rachunku kredytu/pożyczki/koncie własnym Banku zostanie zrealizowana częściowa spłata kredytu zgodnie z warunkami Umowy.
5. Została mi/nam przedstawiona symulacja całkowitej spłaty kredytu/pożyczki sporządzona na dzień określony w dyspozycji spłaty.
6. Przyjmuję/emy do wiadomości, iż dokonanie częściowej spłaty kredytu/pożyczki w dniu innym niż termin płatności raty nie powoduje przesunięcia terminu płatności
najbliższej raty wynikającej z harmonogramu i jestem/śmy zobligowana/y/ni do jej uregulowania (dotyczy wcześniejszej częściowej spłaty kredytu/pożyczki ze
skróceniem okresu kredytowania).
IV. INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Dyspozycja spłaty/rozliczenia kredytu/pożyczki musi zostać podpisana przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym z wzorem złożonym
w Banku.
2. Zrealizowana przez Bank dyspozycja nie może zostać odwołana przez Klienta.

PODPISY KREDYTOBIORCÓW / POŻYCZKOBIORCÓW
Data:

-

-

Miejscowość:

Kredytobiorca / Pożyczkobiorca 1

Kredytobiorca / Pożyczkobiorca 2

Kredytobiorca / Pożyczkobiorca 3

Kredytobiorca / Pożyczkobiorca 4

Potwierdzam zgodność danych na dyspozycji oraz w systemie Banku z danymi na okazanym
dokumencie tożsamości2.
Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego przez Kredytobiorcę(ów) oraz jego zgodność
ze wzorem złożonym w Banku2.

K

Dotyczy Dyspozycji składanych w obecności pracownika banku.
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2

Podpis i pieczątka pracownika Banku przyjmującego dyspozycję

