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Dyspozycja wypłaty
Data i miejsce złożenia dyspozycji
Dane Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
Dane dotyczące wypłaty Kredytu/Pożyczki
Dane dotyczące beneficjenta/ów
Kwota i waluta do przelania na rachunek  beneficjenta
Kwota i waluta do przelania na rachunek  beneficjenta
1. Imię i nazwisko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
3. Imię i nazwisko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
2. Imię i nazwisko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
4. Imię i nazwisko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
Kwota i waluta do przelania na rachunek  beneficjenta
 W przypadku skorzystania przez Klienta z oferty "wypłaty kredytu na rachunek depozytu pieniężnego": 
Wypłata Kredytu/transzy Kredytu na podstawie niniejszej dyspozycji jest sumą wypłat na rzecz poszczególnych Beneficjentów po przeliczeniu na walutę kredytu zgodnie z zapisami Dokumentacji Kredytowej. Wynikające z niniejszej dyspozycji wypłaty odstępstwa od harmonogramu wypłat określonego w Załącznku nr 1 do Umowy Kredytu/Pożyczki  proszę potraktować jako dyspozycję zmiany harmonogramu, o której mowa w  Dokumentacji Kredytowej.
Kwota wypłaty pierwszej transzy kredytu jest sumą wypłat na rzecz poszczególnych Beneficjentów oraz prowizji przygotowawczej i kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - o ile występuje.
\
Z kwoty wypłaty całości kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą oraz koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - o ile występuje.
UWAGA
 
Przypominamy iż zgodnie z pozostałymi indywidualnymi warunkami kredytu( załącznik 1 do umowy kredytowej)  wypłata drugiej i kolejnych transz Kredytu dla kredytów udzielonych w ramach programu "Rodzina na Swoim" nie jest możliwa w terminie 2 dni roboczych poprzedzających Datę Wymagalności Raty ( zapadalność raty kredytu  dla RnS to 10 każdego miesiąca )
 
 Przypominamy, że "wypłata na telefon" możliwa jest wyłącznie dla umów kredytowych zawartych po 26 kwietnia 2011r. 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Kwota i waluta do przelania na rachunek  beneficjenta
Deklaracja
Nr deklaracji
Typ wpłaty
R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 - paszport
Nr drugiego identyfikatora płatnika
Typ drugiego identyfikatora
NIP płatnika
Nazwa płatnika
Nr rachunku bankowego ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)
N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 - paszport 3 - inny dokument potwierdzający tożsamość
Symbol formularza lub płatnści
Okres w formacie (rok, typ okresu, nr okresu)
Typ identyfikatora
NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego
Nazwa płatnika
Nazwa płatnika
Kwota przelewu
Waluta przelewu
Pełna nazwa Urzędu Skarbowego
Nr rachunku bankowego Urzędu Skarbowego
Kwota
Waluta
Rok
Typ okresu
Nr okresu
Dodatkowa dyspozycja 
W przypadku wystąpienia nadwyżki środków po zrealizowaniu wszystkich dyspozycji wypłaty zgodnie z Umową Kredytu/Pożyczki, proszę o ich przekazanie na mój rachunek bieżący.

1.  W przypadku niewskazania w dyspozycji wypłaty tytułu wypłaty Bank zrealizuje wypłatę używając wystandaryzowanego tytułu wypłaty podstawianego automatycznie przez system         operacyjny Banku.
Oświadczenia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
2.  W przypadku ograniczenia przez Bank wysokości transzy akceptuję realizację wypłaty w niższej kwocie. 
3.  Oświadczam, że wszystkie warunki uruchomienia Kredytu/Pożyczki/niniejszej transzy Kredytu/Pożyczki wymienione w Umowie zostały wypełnione. 
Niniejsza dyspozycja wypłaty nie uchybia postanowieniu Umowy Kredytu (o ile takie uzgodniono) zgodnie, z którym, jeśli wypłacana kwota kredytu walutowego po przeliczeniu na złote według określonego w tym postanowieniu kursu będzie wyższa niż wyrażona w walucie polskiej kwota określona w tym postanowieniu, to nadwyżka kredytu w walucie kredytu nad tę kwotę zostanie zaliczona w dniu wypłaty kredytu (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach, w dniu wypłaty tej transzy kredytu, której wypłata powodowałaby przekroczenie kwoty określonej w tym postanowieniu) na poczet wcześniejszej spłaty kapitału kredytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Niniejsza dyspozycja złożona zostaje pod warunkiem zawieszającym skutecznego złożenia przez Kredytobiorcę za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu, na warunkach określonych w treści niniejszej dyspozycji. 
2. Warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 1, może zostać spełniony najwcześniej po otrzymaniu przez Kredytobiorcę od Banku wiadomości tekstowej SMS z informacją o możliwości złożenia zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu.
3. W przypadku, gdy Kredyt ma zostać wypłacony w transzach, wypłata każdej transzy Kredytu wymaga złożenia przez Kredytobiorcę odrębnej dyspozycji.
4.  Zlecenie wypłaty Kredytu/transzy Kredytu na podstawie niniejszej dyspozycji powinno zostać złożone w godzinach od 9:00 do 14:00 dnia roboczego w którym ma nastąpić wypłata Kredytu/transzy Kredytu.  
5. W przypadku zlecenia wypłaty ostatniej transzy Kredytu spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1, Bank może uzależnić od przedłożenia przez Kredytobiorcę w Banku dodatkowego dokumentu potwierdzającego dopłatę ewentualnej różnicy pomiędzy ostateczną kwotą wypłacanego Kredytu a ceną sprzedaży nabywanej nieruchomości wynikającej z umowy sprzedaży, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany telefonicznie. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany będzie przesłać do Banku, najpóźniej do godziny 14.30 dnia, w którym zlecił wypłatę transzy Kredytu, dokument potwierdzający dokonanie dopłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu. Brak przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie dopłaty, będzie oznaczać niespełnienie się warunku, o którym mowa w pkt. 1, a tym samym niezrealizowanie przez Bank wypłaty transzy w danym dniu. Złożone przez Kredytobiorcę za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału zlecenie wypłaty ostatniej transzy Kredytu może być zrealizowane tylko w dniu roboczym, w którym zostało złożone. W przypadku nie przedłożenia przez Kredytobiorcę w Banku dokumentu potwierdzającego dopłatę, o której mowa powyżej w dniu złożenia zlecenia wypłaty lub w przypadku przedłożenia tego dokumentu po godzinie 14.30 danego dnia, warunek o którym mowa w pkt. 1 nie zostanie spełniony przez co zlecenie wypłaty złożone w danym dniu roboczym nie zostanie przez Bank zrealizowane a Kredytobiorca zobowiązany będzie złożyć nowe zlecenie wypłaty 
     Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
Dane Pełnomocnika Kredytobiorcy (jeśli występuje) 
Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Nr telefonu:
Informujemy, iż w celu potwierdzenia złożenia Dyspozycji wypłaty kredytu/ transzy kredytu Bank zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą 
1.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
3.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
4.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
2.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
1. Wszelkie oświadczenia składane i przyjmowane przez Kredytobiorcę w ramach niniejszej dyspozycji dotycząc zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu uznaje się za oświadczeni  złożone w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, na podstawie zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Umowy o usługi Bankowości elektronicznej (dalej „Umowa UBE”). Wszelkie zwroty pisane wielką literą zawarte w niniejszej dyspozycji a niezdefiniowane w Dokumentacji Kredytowej mają znaczenie nadane im w Umowie UBE. 
 
2. Niniejsza dyspozycja złożona zostaje pod warunkiem zawieszającym skutecznego złożenia przez Kredytobiorcę za pośrednictwem Teleserwisu zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu, na warunkach określonych w treści niniejszej dyspozycji.
 
3. Warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 2, może zostać spełniony najwcześniej po upływie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia niniejszej pisemnej dyspozycji w Oddziale Banku a w przypadku, gdy zgodnie z Dokumentacją Kredytową przed wypłatą Kredytu/transzy Kredytu konieczne jest dokonanie przez Bank kontroli finansowanej inwestycji, najwcześniej po upływie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia niniejszej dyspozycji w Oddziale Banku, lub po otrzymaniu przez Kredytobiorcę od Banku wiadomości tekstowej SMS z informacją o możliwości złożenia zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu, w zależności które ze wskazanych powyżej zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 
4. W przypadku, gdy Kredyt ma zostać wypłacony w transzach, wypłata każdej transzy Kredytu wymaga złożenia przez Kredytobiorcę odrębnej dyspozycji.
 
5. Zlecenie wypłaty Kredytu/transzy Kredytu na podstawie niniejszej dyspozycji powinno zostać złożone: 
                    a) dla kredytu udzielonego w walucie obcej w godzinach od 9:00 do 11:00 dnia roboczego w którym ma nastąpić wypłata Kredytu/transzy Kredytu, oraz 
                    b) dla kredytu udzielonego w walucie Złoty Polski (PLN) do godziny 11:00 dnia roboczego, w którym ma nastąpić wypłata Kredytu/transzy Kredytu. 
 
 
6. W razie zlecenia przez Kredytobiorcę wypłaty Kredytu/transzy Kredytu udzielonego w walucie PLN po godzinie 11:00 będzie to uznane za spełnienie warunku zawieszającego, o którym mowa w pkt. 2, przy czym w takim przypadku wypłata Kredytu/transzy Kredytu zostanie zrealizowana we wskazanym przez Kredytobiorcę w zleceniu, dniu roboczym nie wcześniej niż w dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia wypłaty Kredytu/transzy Kredytu.
7. Z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej, w przypadku kredytu udzielonego w walucie PLN zlecenie wypłaty może zostać złożone w dowolnym czasie jedynie w przypadku w którym Kredytobiorca w zleceniu wypłaty Kredytu/transzy Kredytu wskaże datę późniejszą od daty złożenia tego zlecenia. W przypadku, gdy przyszła data wypłaty Kredytu/transzy Kredytu wskazana przez Kredytobiorcę w zleceniu nie będzie dniem roboczym, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po wskazanej w zleceniu dacie wypłaty.
 
8. W przypadku zlecenia wypłaty ostatniej transzy Kredytu spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2, Bank może uzależnić od przedłożenia przez Kredytobiorcę w Oddziale Banku dodatkowego dokumentu potwierdzającego dopłatę ewentualnej różnicy pomiędzy ostateczną kwotą wypłacanego Kredytu a ceną sprzedaży nabywanej nieruchomości wynikającej z umowy sprzedaży, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany telefonicznie. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany będzie złożyć w Oddziale Banku, najpóźniej do godziny 14.30 dnia, w którym zlecił wypłatę transzy Kredytu, dokument potwierdzający dokonanie dopłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu. Brak przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie dopłaty, będzie oznaczać niespełnienie się warunku, o którym mowa w pkt. 2, a tym samym niezrealizowanie przez Bank wypłaty transzy w danym dniu. Złożone przez Kredytobiorcę za pośrednictwem Teleserwisu zlecenie wypłaty ostatniej transzy Kredytu może być zrealizowane tylko w dniu roboczym, w którym zostało złożone. W przypadku nie przedłożenia przez Kredytobiorcę w Oddziale Banku dokumentu potwierdzającego dopłatę, o której mowa powyżej w dniu złożenia zlecenia wypłaty lub w przypadku przedłożenia tego dokumentu po godzinie 14.30 danego dnia, warunek o którym mowa w pkt. 2 nie zostanie spełniony przez co zlecenie wypłaty złożone w danym dniu roboczym nie zostanie przez Bank zrealizowane a Kredytobiorca zobowiązany będzie złożyć nowe zlecenie wypłaty.
 
4.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
3.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
2.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
1.Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
Sprawdzenie / Potwierdzenie (wypełnia osoba upoważniona przez Bank ) 
Oddział:  Potwierdzam przyjęcie i weryfikację dyspozycji wypłaty oraz potwierdzam dokonanie identyfikacji Klienta/ów zgodnie z wytycznymi Banku.
Miejscowość/data
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej przez Bank przyjmującej  dyspozycję
Wszystkie warunki wypłaty kredytu zostały spełnione.
Data i Podpis Pracownika COUH/ZOP/Analityka Kredytowego
Sprawdzenie / Potwierdzenie (wypełnia Bank - COUH/ZOP) 
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