Deutsche Bank
UniqID

1

WNIOSEK Z DNIA
- 20
R. O PRZYGOTOWANIE DRUKU ZGODY NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU W
DRODZE POLECENIA ZAPŁATY W CELU SPŁATY RAT KREDYTU/POŻYCZKI NR
I. DANE KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
Kredytobiorca 1
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia
(DD-MM-RRRR)2:

PESEL:

Typ dokumentu:
tożsamości:2

Seria i nr: 2

Kredytobiorca 2
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia
(DD-MM-RRRR)2:

PESEL:

Typ dokumentu:
tożsamości:2

Seria i nr:2

Kredytobiorca 3
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia
(DD-MM-RRRR):2

PESEL:

Typ dokumentu:
tożsamości:2

Seria i nr:2

Kredytobiorca 4
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia
(DD-MM-RRRR):2

PESEL:
Typ dokumentu:
tożsamości:2

Seria i nr:2

II. WNIOSEK O PRZYGOTOWANIE DRUKU ZGODY NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU
Niniejszym wnoszę/imy o przygotowanie druku Zgody na obciążenie rachunku w celu realizacji automatycznych spłat rat:
kredytu mieszkaniowego
kredytu konsolidacyjnego hipotecznego
pożyczki hipotecznej
pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie
nr

\

za pośrednictwem mechanizmu polecenia zapłaty.

Spłata ma być realizowana z rachunku bankowego Kredytobiorcy nr:

prowadzonego w walucie PLN3, przez bank:

.

Wnioskuję/my o przekazanie przygotowanego druku Zgody w formie wysyłki na (prosimy wybrać jedną opcję):
adres mailowy …………………………………………………....*

adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………………………………………………*

*adres musi być zgodny z dostępnym w systemie Banku

III. INFORMACJA O POSIADACZACH RACHUNKU DO SPŁATY RAT KREDYTU/POŻYCZKI

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca 1:

TAK

NIE

Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 2:

TAK

NIE

Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 3:

TAK

NIE

Kredytobiorca /Pożyczkobiorca 4:

TAK

NIE

1 Niniejszy wniosek służy do zgłoszenia w Banku zapotrzebowania na druk Zgody na obciążenie rachunku w przypadku chęci zmiany rachunku do spłaty na rachunek w innym banku (innym niż

Santander Bank Polska S.A). Alternatywnie forma telefoniczna- poprzez kontakt z serwisem telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział.
2 Należy wypełnić w przypadku braku numeru PESEL.
3 Usługa polecenia zapłaty jest dostępna jedynie w przypadku rachunków prowadzonych w walucie PLN.
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Oświadczam, że jestem posiadaczem rachunku wskazanego w punkcie II:

IV. INFORMACJE I OŚWIADCZENIA
1. Niniejszy wniosek stanowi podstawę do przygotowania przez Deutsche Bank Polska S.A. druku Zgody na obciążenie rachunku i jest dedykowany dla
Kredytobiorców/Pożyczkobiorcy, którzy podpisali dokument „Warunki obowiązywania polecenia zapłaty”. W przeciwnym wypadku należy wypełnić Wniosek o
zmianę rachunku do spłaty wraz z załącznikiem „Dane posiadaczy rachunku służącego do spłaty raty Kredytu/Pożyczki”.
2. Rachunek wskazany do spłaty raty musi być prowadzony na rzecz min. jednego Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.
3. Przygotowany przez Deutsche Bank Polska S.A. druk Zgody na obciążenie rachunku zostanie przekazany do Pani/Pana drogą elektroniczną (w formie szyfrowanej
wiadomości na adres mailowy wskazany w Banku), a w przypadku braku zgody na kontakt elektroniczny – drogą papierową na adres do korespondencji.
Dla posiadaczy Kredytu/Pożyczki w walucie obcej, którego/-ej Umowa zawiera zapisy umożliwiające spłatę rat bezpośrednio w walucie Kredytu/Pożyczki4 i dla posiadaczy
Kredytu/Pożyczki, wnioskujących o spłatę rat z wykorzystaniem mechanizmu polecenia zapłaty, którzy podpisali Warunki obowiązywania polecenia zapłaty:
Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że:
1. zmiana rachunku, z którego realizowane są spłaty rat nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
2. Bank dokona zmiany rachunku bankowego, z którego pobierane są przez Bank bieżące raty Kredytu/Pożyczki będącego/j przedmiotem niniejszego wniosku w
datach ich wymagalności na inny wskazany przez/e mnie/nas rachunek bankowy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zgodnie z powyższą dyspozycją oraz po
uiszczeniu opłaty za zmianę rachunku - jeśli jest wymagana zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat,
3. zmiana rachunku, z którego będą realizowane spłaty raty kredytu/pożyczki, będzie możliwa na podstawie dostarczonego do Banku podpisanego druku Zgody na
obciążenie rachunku – polecenia zapłaty. Powyższa zmiana uzależniona jest od terminu dostarczenia w/w dokumentów i akceptacji po stronie Banku i banku
prowadzącego rachunek.
4. do czasu skutecznego ustanowienia polecenia zapłaty zobowiązany/a/i jestem/śmy do zasilania rachunku Kredytu/Pożyczki we własnym zakresie.

V. PODPISY KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
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Dotyczy umów zawartych od 29 sierpnia 2011 r. oraz umów zawartych przed tą datą, jeśli został zawarty aneks do umowy wprowadzający możliwość zmiany rachunku bez konieczności zawierania
osobnego aneksu
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