
                                                                              

 

 

 

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 nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 1 876 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.  

         https://country.db.com/poland 
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Upoważnienie dla Deutsche Bank Polska S.A. 
do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  

 

Kredytobiorcy/Pożyczkobiorca 

1. Imię i nazwisko 

………………………… 

2. Imię i nazwisko 

………………………… 

Dokument tożsamości: 

……………………… 

Seria i nr dok. tożsamości 

……………………… 

Dokument tożsamości: 

……………………… 

Seria i nr dok. tożsamości 

……………………… 

PESEL  

……………………… 

PESEL  

……………………… 

Adres zameldowania: 

………………………………………………….. 

ulica , nr 

…………………………………………………. 

kod pocztowy i miejscowość 

Adres zameldowania: 

………………………………………………….. 

ulica , nr 

…………………………………………………. 

kod pocztowy i miejscowość 

Nr telefonu kontaktowego 

……………………… 

  Adres email 

  ……………………… 

Nr telefonu kontaktowego 

……………………… 

  Adres email 

  ……………………… 

Osoba, której mogą być przekazane informacje objęte tajemnicą bankową 

 Imię i nazwisko/ Imię i nazwisko reprezentanta jednostki 

organizacyjnej  

………………………… 

Nr telefonu  kontaktowego 

……………………… 

PESEL  

……………………… 

Data i miejsce urodzenia 

……………………… 

Dokument tożsamości: 

……………………… 

Seria i nr dok. tożsamości 

……………………… 

Adres zameldowania: 

……………………………………………….. 

ulica , nr 

……………………………………………….. 

kod pocztowy i miejscowość 

Adres korespondencyjny: 

……………………………………………….. 

ulica , nr 

……………………………………………….. 

kod pocztowy i miejscowość 

 
Działając na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ja/my niżej podpisana/y/i 

............................................................., upoważniam/y Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”) do  przekazywania 

wyżej wskazanej osobie  wszelkich informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących umów kredytu/pożyczki 

zawartych z Bankiem o numerach:.............................................................................., w tym informacji o zadłużeniu 

wymagalnym oraz niewymagalnym wynikającym z przedmiotowych umów, terminach oraz kwotach przeszłych i 

przyszłych płatności. Upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony.  

..........................................      .......................................... 

 

Data i Podpis/y Kredytobiorcy/ów/Pożyczkobiorcy/ów    Data i Podpis Kredytobiorcy/ów 

Informujemy, że odwołania niniejszego upoważnienia można dokonać składając dyspozycję telefoniczną za 

pośrednictwem Wirtualnego Oddziału pod numerem telefonu 801 103 103  lub +48 22 4 680 680, przesyłając na adres 

Banku wypełniony formularz bankowy lub w trakcie spotkania z pracownikiem Banku. Adres do korespondencji w 

sprawie odwołania upoważnienia: Al. Armii Ludowej 26, 00 – 609 Warszawa – Departament Windykacji Należności.  

Odwołanie niniejszego upoważnienia może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. 

 


