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I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCACH
Kredytobiorca 1

Imię:  Nazwisko:  PESEL: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorców nieposiadających numeru PESEL: 
Data urodzenia         Typ dokumentu Seria i nr
(RRRR-MM-DD): - -   tożsamości:           dokumentu tożsamości: 

Kredytobiorca 2

Imię:  Nazwisko:  PESEL: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorców nieposiadających numeru PESEL: 
Data urodzenia         Typ dokumentu Seria i nr
(RRRR-MM-DD): - -   tożsamości:           dokumentu tożsamości: 

Kredytobiorca 3

Imię:  Nazwisko:  PESEL: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorców nieposiadających numeru PESEL: 
Data urodzenia         Typ dokumentu Seria i nr
(RRRR-MM-DD): - -   tożsamości:           dokumentu tożsamości: 

Kredytobiorca 4

Imię:  Nazwisko:  PESEL: 

Do wypełnienia przez Kredytobiorców nieposiadających numeru PESEL: 
Data urodzenia         Typ dokumentu Seria i nr
(RRRR-MM-DD): - -   tożsamości:           dokumentu tożsamości: 

II. WNIOSEK
W związku z koniecznością przedłożenia aktualnej wyceny nieruchomości / inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji): 

 Wnoszę(imy) o sporządzenie wyceny nieruchomości w postaci operatu szacunkowego przez podmiot zewnętrzny Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Zgadzam(y) się na 
poniesienie kosztu wykonania operatu szacunkowego w kwocie zgodnej z „Informacją o wysokości opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego przez Emmerson 
Evaluation Sp. z o.o. dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. wnioskujących o zmianę warunków produktu hipotecznego”, która zostanie przekazana w całości do 
Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku,
 Wnoszę(imy) o sporządzenie operatu szacunkowego przez podmiot zewnętrzny Emmerson Evaluation Sp. z o.o. po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej2,
 Wnoszę(imy) o przesłanie wersji elektronicznej operatu szacunkowego przez podmiot zewnętrzny Emmerson Evaluation Sp. z o.o. W związku z powyższym upoważniam Bank do 
udostępnienia firmie zewnętrznej adresu e-mail,                                na który ma zostać przesłana wycena,

 Wnoszę(imy) o sporządzenie inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji) przez osobę upoważnioną przez Bank / podmiot zewnętrzny Emmerson Evaluation Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam(y), że zapoznałem(am/liśmy) się z wysokością opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego przedstawioną w „Informacji o wysokości 
opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego przez Emmerson Evaluation Sp. z o. o. dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. wnioskujących o zmianę warunków 
produktu hipotecznego”/ wysokością opłaty za sporządzenie inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji) wyrażoną w Tabeli prowizji i opłat dla osób fizycznych i ją 
akceptuję(emy) oraz zobowiązuję(emy) się do zapłaty należnej opłaty za wyżej wymienioną czynność w wysokości obowiązującej na dzień złożenia niniejszego wniosku.
Sporządzenie operatu szacunkowego/inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji) zostanie zlecone przez Bank podmiotowi zewnętrznemu po dokonaniu opłaty. 
Powyższa opłata może zostać uiszczona przelewem na rachunek 47 1880 1019 2989 0011 0107 0002 tytułem „Imię i nazwisko Kredytobiorcy, opłata za wycenę/
fotoinspekcję, numer Umowy Kredytu/Pożyczki”. 
Upoważniam(y) Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (na podstawie art. 104.ust. 3. - Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe) do ujawnienia 
przez Bank podmiotowi zewnętrznemu Emmerson Evaluation Sp. z o.o. oraz Rzeczoznawcom Majątkowym, współpracującym z Emmerson Evaluation Sp. z o.o., 
wskazanym na zestawieniu przedstawionym mi/nam przez Bank, oraz podwykonawcom Emmerson Evaluation Sp. z o.o., tj.: FSI Sp. z o.o., DRAFTWAY Sp. z o.o., Artur 
Jędrych Kancelaria Prawna informacji objętych tajemnicą bankową niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego/inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji) 
przedmiotu zabezpieczenia kredytu wskazanego w niniejszym Wniosku.
Oświadczam(y), że zostałem(am/liśmy) poinformowany(a/i), że w celu wykonania zlecenia Bank na podstawie umowy powierzenia przekaże do Emmerson Evaluation Sp. z 
o.o., a przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. do Rzeczoznawcy Majątkowego wykonującego operat szacunkowy lub inspekcję nieruchomości moje/nasze dane osobowe w 
zakresie niezbędnym do jego/jej wykonania, w szczególności: imiona i nazwiska, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres nieruchomości stanowiącej przedmiot 
wyceny/inspekcji, nr Księgi Wieczystej nieruchomości, umowę lub przedwstępną umowę przeniesienia własności nieruchomości, zestawienie kosztów wykończenia – jeśli 
występuje. Dane mogą zostać przekazane przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. także do ich pozostałych podwykonawców wymienionych powyżej.
Oświadczam(y), że zostałem(am/liśmy) poinformowany(a/i), że w celu wykonania zlecenia Bank przekaże w/w osobom moje/nasze dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
wykonania inspekcji nieruchomości (fotoinspekcji), w szczególności: imiona i nazwiska, adres nieruchomości stanowiącej przedmiot fotoinspekcji, dane kontaktowe osoby, 
która udostępni nieruchomość.
Kopia operatu szacunkowego wykonanego przez podmiot zewnętrzny w wersji papierowej zostanie przekazana Kredytobiorcom przez podmiot zewnętrzny w ciągu 60 dni 
od daty sporządzenia opracowania.

WNIOSEK DOTYCZĄCY WYCENY/INSPEKCJI NIERUCHOMOŚCI1

Deutsche Bank 
UniqID

1 Niepotrzebne skreślić.
2 Dotyczy tylko Zmiany zabezpieczenia kredytu (Uwolnienie hipoteki).

PODPISY KREDYTOBIORCÓW

Miejscowość: 

Data: - -

Kredytobiorca 1 Kredytobiorca 2

Kredytobiorca 3 Kredytobiorca 4

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjn a z siedzibą w Warszawie, al. Armii Lu dowej 26, 00-609 Warsz awa, zarejest rowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warsz awy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nu merem 0000022493. Wysokość kap itału zakładowego: 1 876 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416. https://country.db.com/poland
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