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Deutsche Bank 

DYSPOZYCJA REZYGNACJI Z ZAWIESZENIA WYKONANIA UMOWY 

DOTYCZY KREDYTU/POŻYCZKI  NR ________________ 

I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCACH/POŻYCZKOBIORCACH

 

Imię: Nazwisko: PESEL: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorców/Pożyczkobiorców nieposiadających numeru PESEL: 

Data urodzenia Typ dokumentu Seria i nr 
(RRRR-MM-DD): tożsamości: dokumentu tożsamości 
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II. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW

Ja/My, niżej podpisany(a/i), oświadczam(y), że rezygnuję(emy) z zawieszenia wykonania umowy. 

I II. INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW 
1. Dyspozycja rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy 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. Wiadomość należy zatytułować
„Rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy”. 

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 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 wykonania umowy, 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 ) – 
będzie miała ona wpływ na wysokość rat do spłaty i zmianę poprzednio obowiązującego harmonogramu; 
ii. rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy jest realizowana w terminie do 2 dni roboczych od daty wpływu dyspozycji do Banku. Oznacza to, że od dnia realizacji
rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy przywrócone zostaje naliczanie odsetek i innych opłat wymaganych Umową, a harmonogram ulega skróceniu o ilość rat, 
które były objęte zawieszeniem wykonania umowy, jednak ich termin nie upłynął do dnia realizacji dyspozycji rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy. W takim 
przypadku poprzednio obowiązujący harmonogram ulega zmianie. 

6. W chwili zakończenia okresu zawieszenia, wznowione zostanie wykonanie czynności, których realizacja została uprzednio wstrzymana na okres zawieszenia, tj.:
i. spłata rat kredytu/pożyczki; 
ii. wcześniejsza częściowa spłata kredytu/ pożyczki (jeśli dotyczy); 
iii. naliczanie odsetek umownych i karnych; 
iv. monitoring warunków określonych w umowie, związanych z realizacją zabezpieczeń; 
v. monitoring utrzymywania ubezpieczenia na życie, mającego wpływ na wysokość marży kredytu/pożyczki (jeśli dotyczy); 
vi. bieg wypowiedzenia umowy ( jeśli dotyczy ); 
vii. wysyłka powiadomień kwartalnych/miesięcznych. 

7. Informacja o aktualnej wysokości rat będzie dostępna w piśmie wysłanym przez Bank na adres do korespondencji wskazany w Banku, a także w db hipoNET w zakładce 
„Kredyty” > „Harmonogram spłat” od dnia następującego po dacie zakończenia skróconego okresu zawieszenia wykonania umowy. 
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