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R. O ZMIANĘ RACHUNKU DO SPŁAT KREDYTU/POŻYCZKI
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WNIOSEK O ZMIANĘ RACHUNKU DO SPŁAT KREDYTU/POŻYCZKI

Niniejszym wnoszę/imy o zmianę rachunku, z którego realizowane są spłaty rat:
kredytu mieszkaniowego

kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

pożyczki hipotecznej

pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie

nr
na rachunek:
bankowy Kredytobiorcy nr:

prowadzony w walucie
2

przez bank:
Bieżącej Obsługi Kredytu/Pożyczki wskazany w Umowie Kredytu/Pożyczki

Dla Kredytobiorców, których umowy nie zawierają zapisów związanych z ustawą antyspreadową
Jednocześnie wnoszę/imy o zmianę warunków zawartej przez/e mnie/nas umowy kredytu/pożyczki, o którym/ej mowa powyżej w zakresie implementacji
wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw i przygotowanie w tym celu stosowanego
aneksu.
OŚWIADCZENIA

1
2

Należy wypełnić w przypadku braku numeru PESEL.
Do nowego rachunku zostanie ustanowione pełnomocnictwo dla Banku na wskazanym przez Bank wzorcu.
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Dla Kredytobiorców, których umowy nie posiadają zapisów związanych z ustawą antyspreadową
Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że:
a) Bank dokona zmiany rachunku bankowego, z którego pobierane są przez Bank bieżące raty w datach ich wymagalności na inny wskazany przez/e
mnie/nas rachunek bankowy zgodnie z powyższą dyspozycją po podpisaniu przez/e mnie/nas stosownego Aneksu oraz udzielenia Bankowi
Pełnomocnictwa do nowego rachunku bankowego,
b) w przypadku podpisania Aneksu do Umowy przez strony Umowy do 7 dni przed dniem płatności raty, zmiana rachunku przeznaczonego do spłat rat
będzie obowiązywała od kolejnej raty.

OŚWIADCZENIA C.D
Dla pozostałych Kredytobiorców
Zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że:
a) zmiana rachunku, z którego realizowane są spłaty rat nie wymaga zawarcia aneksu do umowy4,
b) 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 zgodnie z powyższą dyspozycją, po
udzieleniu Bankowi Pełnomocnictwa do nowego rachunku bankowego oraz uiszczeniu opłaty za zmianę rachunku - jeśli jest wymagana zgodnie
z Tabelą Prowizji i Opłat,
c) w przypadku złożenia niniejszego wniosku 7 dni prze dniem płatności raty kredytu, zmiana rachunku przeznaczonego do spłat rat kredytu/pożyczki
będzie obowiązywała od kolejnej raty,
d) w przypadku zmiany rachunku do spłaty rat z rachunku bankowego Kredytobiorcy/ów na Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu lub inny rachunek bankowy,
Bank nie będzie dokonywał spłat rat kredytu w terminach ich wymagalności na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego Bankowi do rachunku, który
dotychczas był wskazany jako rachunek do spłaty rat Kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca/y jest/są zobowiązany/i do zapewnienia środków
w odpowiedniej wysokości bezpośrednio na Rachunku Bieżącej Obsługi Kredytu lub nowym rachunku bankowym wskazanym do spłat. Tym niemniej
udzielone Bankowi Pełnomocnictwo rachunku bankowego, który dotychczas był wskazany jako rachunek do spłaty rat zachowuje ważność i będzie
realizowane przez Bank w celu dokonywania spłat rat kredytu w terminach ich wymagalności, w przypadku gdy zostanie przywrócona spłata rat z ww.
rachunku bankowego przez Kredytobiorcę/ów na podstawie stosownego wniosku.
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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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PODPISY KREDYTOBIORCÓW

