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1 Druk obowiązuje tylko dla wniosków o wakacje kredytowe złożonych za pośrednictwem formularza na stornie internetowej Banku. 
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IV. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCÓW 

1. Wnioskuję(emy) o udzielenie mi/nam Wakacji Kredytowych na zasadach określonych w § 26 pkt 3 Regulaminu kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche 
Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 31.07.2008) / pkt 7.1.2. Regulaminu Produktowego dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank 
Polska S.A. (dla umów zawartych od 01.08.2008). 

2.□ (należy zaznaczyć jedynie w przypadku wnioskowania o odstępstwo) Jednocześnie wnioskuję(emy) o odstępstwo od § 26 pkt 3 ppkt e) Regulaminu kredytu 
mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 31.07.2008) / pkt 7.1.2. ppkt e) Regulaminu Produktowego dla Kredytu 
Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. (dla umów zawartych od 01.08.2008) i udzielenie mi/nam Wakacji Kredytowych począwszy 
od najbliższej wymagalnej raty kredytu. Przyjmuję(emy)  jednocześnie do wiadomości i jestem(śmy) świadomy(a/i), że warunkiem realizacji wnioskowanego 
odstępstwa przez Deutsche Bank Polska S.A. jest złożenie niniejszego Wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku do 15. 
dnia miesiąca poprzedzającego datę wymagalności najbliższej raty kredytu.  

1. Administratorem danych osobowych Kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bank”). 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o wakacje kredytowe. 
3. Bank przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie dla realizacji ściśle określonych celów, takich jak: zawieranie i wykonywanie aneksów do umów kredytowych, których 

Kredytobiorca jest stroną, weryfikacja zdolności kredytowej Kredytobiorcy i analiza ryzyka kredytowego, rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków Kredytobiorców, 
a także wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych przez: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, przepisy podatkowe oraz 
księgowe i pozostałe przepisy regulujące działalność bankową. 

4. W trosce o jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych przez Bank rozmowy telefoniczne są nagrywane za pomocą elektronicznych nośników informacji. 
5. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Kredytobiorca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku korespondencyjnie 

pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (z dopiskiem IOD) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail db.IODO@db.com. Możliwe jest także 
zgłoszenie sprawy telefonicznie za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału. 

1.  Prawdziwość podanych informacji potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem i oświadczam(y), że wszystkie informacje zawarte w niniejszym Wniosku i załączonych 
dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą. Jestem(śmy) świadomy(a/i), że składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie/nas do 
odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Jestem(śmy) świadomy(a/i), że pozytywne i terminowe rozpatrzenie niniejszego Wniosku jest uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w § 26 pkt 3 ppkt a), 
b), c), d), f) Regulaminu kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 31.07.2008) / pkt 7.1.2. ppkt a), b), c), d), f) 
Regulaminu Produktowego dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. (dla umów zawartych od 01.08.2008). Dodatkowo 
niniejszy wniosek musi być prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz podpisany podpisami wszystkich Kredytobiorców zgodnymi ze wzorami dostępnymi w Banku. 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem(am/liśmy) się z "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą" dostępną na stronie internetowej Banku. 
4.  Oświadczam(y), że otrzymałem(am/liśmy) wszelkie informacje niezbędne do podjęcia przez(e) mnie/nas w pełni świadomej decyzji dotyczącej zmiany umowy 

posiadanego zobowiązania kredytowego i oceny ryzyk z nim związanych  
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PODPISY KREDYTOBIORCÓW

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 
numerem 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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