
I. DANE KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW ODSTĘPUJĄCYCH OD DŁUGU
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II.  OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW ODSTĘPUJĄCYCH
1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na odłączenie mnie/nas od długu z tytułu:

 kredytu mieszkaniowego;
 kredytu konsolidacyjnego hipotecznego;
 pożyczki hipotecznej;
 pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie;

nr umowy \ , w związku z zainicjowanym procesem zmiany warunków przedmiotowej umowy.
2. Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że odłączenie mnie/nas od długu może nastąpić wyłącznie na drodze aneksowania przedmiotowej

umowy, poprzedzonego analizą zdolności kredytowej wszystkich współkredytobiorców docelowo pozostających przy długu i wydaniem przez Bank 
zgody na sporządzenie aneksu.

3. Posiadane udziały w nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego przedmiotowego kredytu/pożyczki zostaną przekazane 

na rzecz                                                                                                                                                     na mocy1:

 PLN;
 umowy darowizny;
 umowy sprzedaży za cenę 
 umowy zamiany;
 podziału majątku wspólnego; 
prawomocnego wyroku rozwodowego;

 innego dokumentu (jakiego?) 

OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW ODSTĘPUJĄCYCH OD DŁUGU 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Z DNIA          - - 20 

Deutsche Bank 
UniqID

1 Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, jeśli Kredytobiorca(y)/ Pożyczkobiorca(y) odstępujący od długu jest/są na dzień złożenia Oświadczenia właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
hipoteczne kredytu/ pożyczki.

PODPISY KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW ODSTĘPUJĄCYCH 

Data:  -  -     Miejscowość: 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca odstępujący 1

- - 

PESEL: Imię:            Nazwisko: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę nieposiadającego numeru PESEL: 
Data urodzenia   Typ dokumentu 
(RRRR-MM-DD):   tożsamości: 

Seria i nr 
dokumentu tożsamości: 

- - 

PESEL: Imię:            Nazwisko: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę nieposiadającego numeru PESEL: 
Data urodzenia   Typ dokumentu 
(RRRR-MM-DD):   tożsamości: 

- - 

PESEL: 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca Odstępujący 3 

Imię:           Nazwisko: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę nieposiadającego numeru PESEL: 
Data urodzenia   Typ dokumentu 
(RRRR-MM-DD):   tożsamości: 

- - 

PESEL: 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca Odstępujący 4 

Imię:           Nazwisko: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę nieposiadającego numeru PESEL: 
Data urodzenia   Typ dokumentu 
(RRRR-MM-DD):   tożsamości: 
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Kredytobiorca/Pożyczkobiorca odstępujący 4

Seria i nr 
dokumentu tożsamości: 

Seria i nr 
dokumentu tożsamości: 

Seria i nr 
dokumentu tożsamości: 

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 1 876 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416. https://country.db.com/poland

W
Z/

20
17

/1
0/

19
, w

er
. 1

.4


	comb_1: 
	undefined_2: 
	20 : 
	fill_2: 
	Nazwisko: 
	PESEL: 
	RRRRMMDD: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	Nazwisko_2: 
	PESEL_2: 
	RRRRMMDD_2: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Nazwisko_3: 
	PESEL_3: 
	RRRRMMDD_3: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Nazwisko_4: 
	PESEL_4: 
	RRRRMMDD_4: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	fill_17: 
	nr umowy: 
	undefined_11: 
	na rzecz: 
	PLN: 
	undefined_12: 
	Data: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	fill_21: 
	Dropdown3: [ ]
	Dropdown4: [ ]
	Dropdown5: [ ]
	Dropdown6: [ ]
	Group4: Off
	Group5: Off
	Button1: 
	Button2: 


