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Warszawa, 10 wrze nia 2019 r.

Dotyczy umowy Kredytu/Po yczki numer: [nr umowy]
Szanowni Pa stwo,

informujemy, e z dniem 7 pa dziernika 2019 r. zmianie ulega Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za
inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci
gospodarczej (dalej: „Tabela prowizji i op at”), maj ca zastosowanie do zawartej przez Pa stwa Umowy
Kredytu/Po yczki.
W za cznikach przesy amy Tabel prowizji i op at o tre ci obowi zuj cej od 7 pa dziernika 2019 r. oraz
informacj o wprowadzanych zmianach wraz z ich prawnymi i faktycznymi podstawami.
Dodatkowo zostaj wprowadzone nast puj ce zasady:
je li przy zmianie umowy realizowana jest wi cej ni jedna z czynno ci, za które nale na jest Prowizja
Modyfikacyjna, pobiera si j wed ug najwy szej ze stawek, które odpowiadaj wykonywanym
czynno ciom,
ustalone zostaj maksymalne stawki op at za wystawienie za wiadcze /o wiadcze , dla których
wysoko op aty uzale niona jest od okresu, który obejmuje dane za wiadczenie/o wiadczenie
(maksymalna op ata zosta a ustalona na podstawie stawki za dokument obejmuj cy informacj za
10-letni okres; w przypadku gdy wystawiany dokument obejmuje informacje przekraczaj ce okres
10 lat, pobierana jest op ata wed ug maksymalnej stawki),
Bank wystawia wy cznie za wiadczenia/o wiadczenia wskazane w Tabeli prowizji i op at (informacje
dotycz ce zawarto ci wystawianych dokumentów znajduj si na stronie internetowej:
www.db.com/poland).
Jednocze nie informujemy, e w przypadku Umów Kredytu/Po yczki zawartych od dnia 01.08.2008 r., zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Kredytowego dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. w przypadku zmiany
Tabeli, Kredytobiorca mo e wypowiedzie Umow Kredytu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
informacji o zmianie Tabeli. Wypowiedzenie staje si skuteczne z up ywem okresu 30 (trzydziestu) dni od
enia Bankowi o wiadczenia Kredytobiorcy. Do czasu up ywu terminu na z enie przez Kredytobiorc
wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, jak równie w czasie trwania okresu wypowiedzenia,
obowi zuje Tabela prowizji i op at w jej dotychczasowej wersji.
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W przypadku Umów Kredytu zawartych do dnia 31.07.2008 r., zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu,
w przypadku zmiany Tabeli, Kredytobiorca mo e wypowiedzie Umow Kredytu z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie staje si skuteczne z up ywem okresu 30 (trzydziestu) dni od z enia
Bankowi o wiadczenia Kredytobiorcy. Do czasu up ywu terminu na z enie przez Kredytobiorc o wiadczenia
o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, jak równie w czasie trwania okresu wypowiedzenia, obowi zuje Tabela
w jej dotychczasowej wersji.
wiadczenie o wypowiedzeniu nale y z
w formie pisemnej, podpisane przez wszystkich Kredytobiorców
oraz wys na adres Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Ponadto przypominamy, e w zwi zku Umow Kredytu/Po yczki administratorem Pa stwa danych osobowych
w rozumieniu RODO, czyli Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Deutsche Bank Polska S.A.
z siedzib w Warszawie, al. Armii Ludowej 26. Pe na i aktualna tre broszury informacyjnej jest dost pna na
stronie internetowej Banku: https://www.db.com/poland.
Z powa aniem

Pawe Sienkiewicz
Dyrektor Departamentu
Produktów Kredytowych

Agnieszka Pilarek
Dyrektor Biura
Bankowo ci Hipotecznej

Za czniki:
1) Informacja o zmianach w Tabeli prowizji i op at
2) Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób
fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej
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Informacja o zmianach w Tabeli prowizji i op at
Brzmienie do 6 pa dziernika 2019 r.
Op ata za Rozpatrzenie Wniosku
Stawka: 4000 z (jednorazowo)

Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie
z Dokumentacj Kredytow oznacza prowizj
z tytu u udzielenia Kredytu/Po yczki, zwi kszenia
kwoty Kredytu/Po yczki lub przed enia Okresu
Kredytowania
Stawka: 3% min. 300 z – standardowo
(jednorazowo od kwoty przyznanego
Kredytu/Po yczki/kwoty podwy szenia/kwoty
aktualnego zad enia na dzie przed enia
Okresu Kredytowania)

Wystawienie na wniosek Klienta za wiadczenia o
podj tej decyzji kredytowej
Stawka: 200 z (jednorazowo)

Brzmienie od 7 pa dziernika 2019 r.
Usuni to

Prawna i faktyczna podstawa zmiany
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.

Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie
z Dokumentacj Kredytow oznacza prowizj
z tytu u udzielenia Kredytu/Po yczki, zwi kszenia
kwoty Kredytu/Po yczki lub przed enia Okresu
Kredytowania
Stawka: 0,5% min. 300 z – standardowo
(jednorazowo od kwoty przyznanego
Kredytu/Po yczki/kwoty podwy szenia/kwoty
aktualnego zad enia na dzie przed enia
Okresu Kredytowania)

Podstawa faktyczna: Ograniczenie dzia alno ci Banku (tj. przeniesienie wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.).
W zwi zku z powy szym op ata nie ma zastosowania.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.
Podstawa faktyczna: Ograniczenie dzia alno ci Banku (tj. przeniesienie wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.).
W zwi zku z powy szym prowizja z tytu u udzielenia Kredytu/Po yczki oraz zwi kszenia
kwoty Kredytu/Po yczki nie ma zastosowania. Dodatkowo Bank podj decyzj
o obni eniu procentowej stawki prowizji pobieranej w przypadku przed enia Okresu
Kredytowania.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,

Usuni to
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kapita u zak adowego: 1 744 449 384

wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.

Brak

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia
o zap aconych cznych odsetkach od
Kredytu/Po yczki do Urz du Skarbowego
Stawka: 50 z za ka dy rok podatkowy
(jednorazowo)

Wyci g z historii rachunku kredytowego
obejmuj cy informacj o wyp atach transz oraz
sp atach rat Kredytu/Po yczki wyra onych
w walucie Kredytu/Po yczki
Stawka: bez op aty

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia
o zap aconych cznych odsetkach od
Kredytu/Po yczki (w tym do Urz du Skarbowego)
Stawka: 50 z za ka dy rok podatkowy max. 500
2) (jednorazowo)
2) Maksymalna stawka op aty zosta a ustalona na podstawie
stawki za dokument obejmuj cy informacje za 10-letni okres. W
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Podstawa faktyczna: Ograniczenie dzia alno ci Banku (tj. przeniesienie wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.).
W zwi zku z powy szym nie s przyjmowane wnioski o udzielenie kredytu, a tym samym
za wiadczenie o podj tej decyzji kredytowej dla wniosków o udzielenie kredytu nie
wyst puje. Dodatkowo, ze wzgl du na marginaln liczb wniosków o za wiadczenie
o podj tej decyzji kredytowej dla wniosków o zmian umowy, Bank podj decyzj
o rezygnacji z wystawiania tego typu za wiadcze .
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.
Podstawa faktyczna: Zmiana modelu dzia alno ci Banku w zwi zku z przeniesieniem
wydzielonej cz ci Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Przed
przeniesieniem wydzielonej cz ci Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska
S.A. Klienci mieli mo liwo uzyskania wyci gu z historii rachunku kredytowego w
oddziale Banku - wprowadzenie tej pozycji do Tabeli prowizji i op at ma charakter
informacyjny.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych

przypadku gdy wystawiany dokument obejmuje informacje
przekraczaj ce okres 10 lat, op ata pobierana jest wed ug
maksymalnej stawki.

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii
o Kredycie/Po yczce lub o wspó pracy
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem
dotycz cej wi cej ni jednego produktu
kredytowego
Stawka: 200 z (jednorazowo)

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy
za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii
o Kredycie/Po yczce lub o wspó pracy
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem
dotycz cej wi cej ni jednego produktu
kredytowego
Stawka: 110 (jednorazowo)

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy
za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego
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produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.
Podstawa faktyczna: W zwi zku z wyst powaniem niewielkiej ilo ci wniosków o wydanie
za wiadczenia o zap aconych cznych odsetkach dla celów innych ni z enie
w Urz dzie Skarbowym, Bank podj decyzj o w czenie tego typu za wiadczenia
w niniejsz pozycj , a tym samym obni eniu op aty za wystawienie tego dokumentu
(przed zmian op ata pobierana by a na podstawie pozycji „Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego
Kredytu/Po yczki wg stanu na dzie sporz dzenia/na wskazany dzie i/lub za wskazany
okres” ze stawk 150 z za okres pierwszych 12 miesi cy + 50 z za ka de kolejne
rozpocz te 12 miesi cy).
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych” oraz pkt. 1.4.2.2.
lit. e) Regulaminu Kredytowego dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce Produkty Kredytowe”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych” oraz §32. lit. e)
Regulaminu kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce produkty kredytowe”.
Podstawa faktyczna: Zmiana modelu dzia alno ci Banku w zwi zku z przeniesieniem
wydzielonej cz ci Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. –
wprowadzenie bezoddzia owego procesu obs ugi, przyjmowanie wniosków o wydanie
niniejszego typu za wiadczenia poprzez formularz na stronie internetowej Banku.
W zwi zku z powy szym obni ono wysoko op aty.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów

Kredytu/Po yczki: wg stanu na dzie
sporz dzenia/na wskazany dzie i/lub za
wskazany okres
Stawka: 150 z za okres pierwszych 12 miesi cy
+ 50 z za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy
(op ata czna pobierana jednorazowo, za ka dy
dokument)

Wystawienie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia
o kosztach z tyt. braku ustanowienia
zabezpieczenia hipotecznego.
Stawka: 200 z za okres pierwszych 12 miesi cy
+ 100 z za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy
(jednorazowo)

Kredytu/Po yczki wg stanu na dzie
sporz dzenia/na wskazany dzie :
- za wiadczenie o stanie zad enia
- za wiadczenie o wyp atach transz
- za wiadczenie o niezaleganiu z p atno ciami
- za wiadczenie potwierdzaj ce sp at
- o wiadczenie o braku podstawienia
wierzytelno ci hipotecznej
- za wiadczenie o koszcie op aty z tytu u Niskiego
Wk adu W asnego
- za wiadczenie o kwocie do sp aty celem
cz ciowego zwolnienia zabezpiecze .
Stawka: 110 z (op ata czna pobierana
jednorazowo, za ka dy dokument)

Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych” oraz pkt. 1.4.2.2.
lit. e) Regulaminu Kredytowego dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce Produkty Kredytowe”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych” oraz §32. lit. e)
Regulaminu kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce produkty kredytowe”.
Podstawa faktyczna:
1. Ograniczenie dzia alno ci Banku (tj. przeniesienie wydzielonej cz ci Deutsche Bank
Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.). W zwi zku z powy szym oraz ze wzgl du na
marginaln liczb wniosków o wystawienie za wiadcze „za wskazany okres” Bank
rezygnuje z wystawiania tego rodzaju za wiadcze (nie dotyczy za wiadczenia
o zap aconych cznych odsetkach, które w czane jest w pozycj Wystawienie na
wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o zap aconych cznych odsetkach
od Kredytu/Po yczki (w tym do Urz du Skarbowego). Dodatkowo w celu zwi kszenia
przejrzysto ci Tabeli prowizji i op at wskazano rodzaje za wiadcze /o wiadcze
mieszcz cych si w ramach niniejszej pozycji.
2. Zmiana modelu dzia alno ci Banku w zwi zku z przeniesieniem wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. – wprowadzenie
bezoddzia owego procesu obs ugi, przyjmowanie wniosków o wydanie niniejszego typu
za wiadczenia poprzez formularz na stronie internetowej Banku. W zwi zku z powy szym
obni ono wysoko op aty.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów

Usuni to
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kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.

Sporz dzenie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej
historii sp at Kredytu/Po yczki lub wp at na
rachunek Kredytu/Po yczki
(np. z wyszczególnieniem kwoty kapita u
i odsetek, ze wskazaniem dat sp aty dla rat
Kredytu)
Stawka: 200 z za okres pierwszych 12 miesi cy
+ 100 z za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy
(jednorazowo)

Ponowna weryfikacja harmonogramu rzeczowofinansowego/informacji o przedsi wzi ciu
w przypadku jego zmiany przez Klienta3)
3)Niniejszy rodzaj czynno ci/us ugi obowi zuje dla
wniosków kredytowych i/lub wniosków o zmian
onych do dnia 29 lutego 2016 r.
Stawka: Lokal mieszkalny – 150 z , Dom – 210 z
(ka dorazowo)

Sporz dzenie na wniosek
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej
historii sp at Kredytu/Po yczki obejmuj cej na
wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy tak e
histori zmian oprocentowania lub historii wp at
na rachunek Kredytu/Po yczki
Stawka: 170 z za okres pierwszych 12 miesi cy
+ 45 z za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy
max. 575 z 2)
2) Maksymalna stawka op aty zosta a ustalona na podstawie
stawki za dokument obejmuj cy informacje za 10-letni okres.
W przypadku gdy wystawiany dokument obejmuje informacje
przekraczaj ce okres 10 lat, op ata pobierana jest wed ug
maksymalnej stawki.

Podstawa faktyczna: Ograniczenie dzia alno ci Banku (tj. przeniesienie wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.). W zwi zku z powy szym oraz
ze wzgl du na niewielk liczb wniosków o wystawienie tego rodzaju za wiadcze Bank
rezygnuje z jego wystawiania.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych” oraz pkt. 1.4.2.2.
lit. e) Regulaminu Kredytowego dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce Produkty Kredytowe”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych” oraz §32. lit. e)
Regulaminu kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.
„wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów
komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania, przetwarzania
i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce produkty kredytowe”.
Podstawa faktyczna: Zmiana modelu dzia alno ci Banku w zwi zku z przeniesieniem
wydzielonej cz ci Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. –
wprowadzenie bezoddzia owego procesu obs ugi, przyjmowanie wniosków o wydanie
niniejszego typu za wiadczenia poprzez formularz na stronie internetowej Banku.
W zwi zku z powy szym obni ono wysoko op aty.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. d) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych
produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów
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kredytowych, wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych”.

Wys anie do Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy
Wezwania Ostrzegawczego w zwi zku
z wyst pieniem Przypadku Naruszenia
Dokumentacji Kredytowej lub innych Wymaga
Prawnych
Stawka: 30 z (jednorazowo, za ka dy egzemplarz)

Uzyskanie przez Bank odpisu z Ksi gi Wieczystej
nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie
Kredytu/Po yczki. Op ata pobierana wy cznie
w sytuacji gdy po wezwaniu
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy przez Bank do
ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu
hipoteki i dostarczenia do Banku zawiadomienia
o dokonaniu wpisu hipoteki do Ksi gi Wieczystej
albo odpisu z Ksi gi Wieczystej Nieruchomo ci
potwierdzaj cego ustanowienie hipoteki zgodnie
z zapisami Umowy Kredytu/Po yczki,
Kredytobiorca/Po yczkobiorca nie wywi zuje si
z przedmiotowego warunku.
Stawka: 200 z (jednorazowo)

Podstawa faktyczna: Op ata dotyczy a wniosków kredytowych i/lub wniosków
o zmian z onych do dnia 29 lutego 2016 r. zatem nie ma ju zastosowania.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. d) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzenie przez Bank nowych Produktów
Kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych Produktów Kredytowych,
wymagaj ce zmiany, uchylenia lub uzupe nienia Dokumentacji Kredytowej
dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych Produktów Kredytowych”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. – op ata nie mia a zastosowania.

Usuni to

Podstawa faktyczna: Ograniczenie dzia alno ci Banku tj. przeniesienie wydzielonej cz ci
Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. wraz z rachunkami
oszcz dno ciowo-rozliczeniowymi z których op ata by a pobierana zatem nie ma ona
zastosowania.
Podstawa prawna:
- dla umów zawartych od 01.08.2008 r. pkt. 1.4.2.2. lit. e) Regulaminu Kredytowego dla
Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzanie przez Bank nowych
i modyfikacja istniej cych systemów komputerowych, a tak e innych systemów s
cych
do przesy ania, przetwarzania i magazynowania danych maj cych wp yw na
funkcjonuj ce Produkty Kredytowe”;
- dla umów zawartych do 31.07.2008 r. §32. lit. e) Regulaminu kredytu mieszkaniowego
i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. „wprowadzanie przez Bank nowych
i modyfikacja istniej cych systemów komputerowych, a tak e innych systemów s
cych
do przesy ania, przetwarzania i magazynowania danych maj cych wp yw na
funkcjonuj ce produkty kredytowe”.

Usuni to

Podstawa faktyczna: Zmiana modelu dzia alno ci Banku w zwi zku z przeniesieniem
wydzielonej cz ci Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. –
wprowadzenie bezoddzia owego procesu obs ugi, umo liwienie Klientom dostarczenia
odpisu z Ksi gi Wieczystej poprzez formularz na stronie internetowej Banku. W zwi zku
z powy szym Bank rezygnuje z pobierania op aty.
W zwi zku z powy szymi zmianami nast puje aktualizacja numeracji poszczególnych prowizji i op at zawartych w Tabeli prowizji i op at.

6/6

