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DYSPOZYCJA REZYGNACJI Z ZAWIESZENIA RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH 

DOTYCZY KREDYTU/POŻYCZKI NR __________________ 
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Imię: Nazwisko: PESEL: 
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II. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Ja/My, niżej podpisany(i), oświadczam(y), że rezygnuję(emy) z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych, których termin płatności według harmonogramu

obowiązującego przed zawieszeniem jeszcze nie minął (z uwzględnieniem pkt III ppkt. 4). 

III. INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Dyspozycja rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych musi zostać podpisana przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym z 

wzorem złożonym w Banku. 
2. Wypełnioną i podpisaną dyspozycję należy zeskanować/sfotografować i wysłać mailem na adres wirtualny.oddział@db.com. Maila należy zatytułować „Rezygnacja 

z zawieszenia rat”.
3. Rezygnacja z zawieszenia możliwa jest wyłącznie względem tych rat, co do których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności 

obowiązujący przed zawieszeniem). 
4. Rezygnacja z zawieszenia rat/y kapitałowo-odsetkowej może zostać zrealizowana względem najbliższej raty (według terminu płatności przed zawieszeniem), pod

warunkiem, że prawidłowo wypełniony i podpisany druk dyspozycji wpłynie do Banku z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 2 dni robocze przed pierwotnym 
terminem wymagalności raty). 

5. Na skutek rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych (o ile zawieszenie zostało zrealizowane), przywróceniu ulega poprzednio obowiązujący harmonogram 
spłat, przy czym: 

i. jeżeli w okresie dotychczasowego zawieszenia miała miejsce zmiana harmonogramu wynikająca z Umowy Kredytu/Pożyczki (np. ze zmiany 
oprocentowania lub wcześniejszej spłaty części Kredytu/Pożyczki) – będzie miała ona wpływ na wysokość rat do spłaty i zmianę poprzednio 
obowiązującego harmonogramu; 

ii. rezygnacja z zawieszenia rat jest możliwa co do tych rat, dla  których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności
obowiązujący przed zawieszeniem). Jeżeli rezygnacja z zawieszenia rat następuje po terminie lub terminach wymagalności poszczególnych rat 
obowiązujących przed zawieszeniem, to w stosunku do rat, których pierwotny termin płatności minął („Rata / Raty Zawieszone”) znajdują zastosowanie 
zasady zawieszenia opisane we Wniosku o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych (tj. okres kredytowania zostanie wydłużony o ilość Rat 
Zawieszonych albo kwota części kapitałowej Raty/Rat Zawieszonych zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty, w zależności od rozwiązania mającego 
zastosowanie zgodnie z Wnioskiem o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych). W takim przypadku poprzednio obowiązujący harmonogram ulega 
zmianie. 

6. Informacja o aktualnej wysokości rat znajduje się w db hipoNET w zakładce „Kredyty” > „Harmonogram spłat”. 
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