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Deutsche Bank Polska S.A.
Skrytka Pocztowa 25
00-956 Warszawa
Wniosek o zmianę warunków Umowy
nr ............................. (dalej: „Umowa”)
Imię i nazwisko
Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy:
Nr PESEL:
Zmiana warunków Umowy dotyczy:
zmiany terminu płatności raty kapitałowo-odsetkowej na dzień
wyłącznie na 1-25 dzień miesiąca).

każdego miesiąca (zmiana jest możliwa

Oświadczenia Kredytobiorcy(ów):
1) Niniejszy wniosek obejmuje moje/nasze* oświadczenie woli w zakresie zmiany warunków Umowy nr
(„Umowa”) zawartej w dniu
z Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”).
2) Wyrażam(y) zgodę, aby Bank określił warunki zmiany Umowy w granicach wskazanych w niniejszym wniosku,
w szczególności uzależniając je od dokonanej oceny zdolności kredytowej.
3) W przypadku akceptacji przez Bank proponowanych w niniejszym wniosku wszystkich warunków zmiany Umowy i
w granicach wskazanych we wniosku, wyrażam(y) zgodę, aby Bank przesłał listem poleconym swoje oświadczenie woli
potwierdzające warunki zmiany Umowy. Do zmiany warunków Umowy wystarczająca jest wymiana pomiędzy Stronami
Umowy dokumentów: niniejszego Wniosku podpisanego przez Kredytobiorcę(ów) oraz Potwierdzenia zmiany warunków
Umowy, podpisanego za Bank.
4) W przypadku braku akceptacji przez Bank proponowanych w niniejszym wniosku wszystkich warunków zmiany Umowy
i w granicach w nim wskazanych, wyrażam(y) zgodę na ustalenie szczegółowych warunków związanych ze zmianą
warunków Umowy oraz dalszą spłatą zobowiązań kredytowych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29.08.2009 Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939), w szczególności przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających rozmowy telefoniczne
zapisywane w postaci elektronicznej. Po dokonaniu skutecznej zmiany warunków Umowy Bank prześle niezwłocznie na
adres korespondencyjny Kredytobiorcy list potwierdzający dokonane zmiany, w trybie, o którym mowa powyżej.
5) Wyrażam zgodę, aby w przypadku niedokonania przeze mnie wpłaty kwoty równej opłacie za aneks do umowy kredytu
określonej w Taryfie / Tabeli Opłat i Prowizji została ona doliczona do aktualnego salda zadłużenia.  nie dotyczy**
**zaznacz w przypadku, gdy wniosek dotyczy zmiany terminu płatności raty z 26-31 na 1-25 dzień miesiąca.

Zostałem poinformowany:
1) o pobieraniu przez Bank opłaty za dokonanie zmian w Umowie, w kwocie równej opłacie za aneks do umowy kredytu

określonej w Taryfie / Tabeli Opłat i Prowizji, oraz o konieczności dokonania wpłaty tejże kwoty na rachunek Umowy
w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia niniejszego wniosku. W przypadku, gdy opłata nie zostanie uiszczona we
wskazanym terminie, Bank doliczy opłatę do kwoty zadłużenia w dniu realizacji Wniosku na podstawie zgody wyrażonej
w pkt. 5) powyżej;  nie dotyczy**
**zaznacz w przypadku, gdy wniosek dotyczy zmiany terminu płatności raty z 26-31 na 1-25 dzień miesiąca.
2) że w przypadku zmiany terminu płatności raty, zmiana będzie obowiązywała od najbliższej raty, przypadającej po dniu
skutecznego dokonania zmian w Umowie. Do czasu zmiany warunków Umowy w tym zakresie, zobowiązuję się do
regulowania płatności raty zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia wniosku terminem płatności raty. Akceptuje
również, że po zmianie terminu płatności raty, pierwsza rata może być wyższa w stosunku do kolejnych rat o wysokość
odsetek, jakie zostaną naliczone za okres przesunięcia terminu płatności raty
Informacje dla Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy:
o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Ul. Lecha Kaczyńskiego 26.
Dane osobowe są zbierane w celu wykonywania czynności bankowych i innych czynności z zakresu działalności
bankowej oraz prowadzenia marketingu.
2) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia
29.08.1997 r. Prawo bankowe. W szczególności Bank ma prawo udostępniania danych osobowych Kredytobiorcy /
Współkredytobiorcy oraz informacji o czynnościach bankowych, związanych z negocjowaniem, zawieraniem i realizacją
umowy:
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
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1) Administratorem danych osobowych Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r.

(1) do Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad
Menem),
(2) innym bankom oraz instytucjom kredytowym,
(3) podmiotom, z którymi Bank zawarł umowy na podstawie art. 6a – 6d ustawy Prawo bankowe,
(4) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych,
(5) instytucjom działającym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej
S.A. oraz do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Związek Banków Polskich w Warszawie.
3) Kredytobiorca / Współkredytobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia umowy dotyczącej czynności bankowej.

Miejscowość, data

Podpis Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy

Potwierdzam zgodność danych na dyspozycji oraz w systemie transakcyjnym Banku z danymi na okazanym dokumencie
tożsamości. Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego przez Kredytobiorcę(ów) oraz jego zgodność ze wzorem
złożonym w Banku.
Data:
Podpis i pieczątka imienna pracownika Banku przyjmującego
dyspozycję Kredytobiorcy

Podpis i pieczątka imienna pracownika Banku
autoryzującego dyspozycję
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* Niepotrzebne skreślić

