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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY / ANEKSU ZAWARTEJ/-GO NA ODLEGŁOŚĆ1
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II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
Ja/My, niżej podpisany(a/i), na podstawie art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam(y), że odstępuję(emy) od:
1. aneksu do umowy Kredytu Mieszkaniowego/ Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego/ Pożyczki Hipotecznej/ Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie3
nr

zawartego w dniu

-

-

na odległość,

(podać pełną nazwę umowy/aneksu do umowy)
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-
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zawartej/-go w dniu

-
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zawartej/-go w dniu

-

-

na odległość

6.

III. INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Ma(ją) Pan/Pani/Państwo prawo do odstąpienia od umowy/aneksu do umowy w terminie 14 dni, liczonym od daty zawarcia umowy/aneksu do umowy bez podania
przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować Bank o swojej decyzji o odstąpieniu w formie jednoznacznego, pisemnego oświadczenia
podpisanego zgodnie przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców. Zaleca się skorzystanie z niniejszego formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe
(pod warunkiem, że w przypadku własnoręcznego sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu pismo będzie zawierało dane niezbędne do identyfikacji Kredytobiorców/
Pożyczkobiorców, umowy / aneksu do umowy, którego dotyczy odstąpienie).
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/aneksu do umowy jest skuteczne z chwilą jego złożenia przez wszystkich Kredytobiorców i nie może zostać w żadnym czasie
anulowane.
3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy/aneksu do umowy i zapewnienia jego skuteczności należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy/
aneksu do umowy przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy/aneksu na adres: Deutsche Bank Polska S.A., 00-596 Warszawa 10, skrytka pocztowa nr
25- dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe) lub Deutsche Bank Polska S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa - dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów. O dacie
złożenia oświadczenia decyduje data stempla pocztowego.
4. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią/Państwa z prawa do odstąpienia od umowy/aneksu do umowy, umowa/aneks będzie anulowana/-y, a jej/-go postanowienia
nie wejdą w życie.
5. Odstąpienie od aneksu zawartego na odległość wywiera również skutek wobec umów/aneksów do prawnych zabezpieczeń zawartych w wykonaniu aneksu,
a odstąpienie od umowy/aneksu do umowy zabezpieczenia zawartej w wykonaniu aneksu wywiera skutek wobec aneksu i w konsekwencji - pozostałych umów/
aneksów do umów zabezpieczeń zawartych w związku z nim.
6. Prawo odstąpienia od postanowień umowy/aneksu do umowy nie przysługuje w przypadkach umów/aneksów do umów całkowicie wykonanych na Pana/Pani/Państwa
żądanie przed upływem terminu odstąpienia, to znaczy:
a. po realizacji zmiany waluty kredytu na podstawie złożonej przez Pana/Panią/Państwa w Banku telefonicznej dyspozycji,
b. po wykonaniu innych postanowień umowy/aneksu do umowy na podstawie złożonego przez Pana/Panią/Państwa w Banku druku „Zlecenia realizacji aneksu bez
zachowania terminu odstąpienia”.
PODPISY WSZYSTKICH KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
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Kredytobiorca/Pożyczkobiorca 1

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca 2
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Druk ma zastosowanie dla aneksu do umowy Kredytu Mieszkaniowego/ Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego/ Pożyczki Hipotecznej/ Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie i umów prawnych
zabezpieczeń ww. Kredytu/Pożyczki zawartych w wykonaniu tegoż aneksu oraz dla ramowej umowy przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości na zabezpieczenie, które zostały skutecznie zawarte
na odległość tj. bez obecności uprawnionego pracownika Deutsche Bank Polska S.A. zgodnie z „Zasadami realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A na wniosek
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na odległość”.
Wymagane w przypadku braku nr PESEL.
Niepotrzebne skreślić.
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