Załacznik nr 2 do ZCZ/20/18/DOKS, 17.09.2018
DYSPOZYCJA PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY
KREDYTU HIPOTECZNEGO
Kredytobiorca może dokonać przedterminowej spłaty kredytu w określonej przez siebie części (Wariant A) lub w całości
(Wariant B) z zachowaniem poniższych warunków i terminów:
Wariant A – spłata częściowa:
Kredytobiorca może złożyć niniejszą dyspozycję najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedzającego zadeklarowany termin spłaty.
Kredytobiorca zapewnia środki na przedterminową spłatę do końca miesiąca poprzedzającego zadeklarowany termin spłaty wraz
ze środkami na spłatę najbliższej raty kapitałowo-odsetkowej.
Bank wykonuje niniejszą dyspozycję w terminie w niej określonym.
Kredytobiorca może złożyć tylko jedną dyspozycję wcześniejszej przedterminowej spłaty części kredytu na warunkach oferty
specjalnej.. W przypadku złożenia kolejnych dyspozycji przedterminowej spłaty kredytu bank zrealizuje je na standardowych
zasadach, określonych w umowie kredytu hipotecznego.

Wariant B – spłata całkowita:
Kredytobiorca może złożyć niniejszą dyspozycję w dowolnym terminie
Kredytobiorca zapewnia środki na przedterminową spłatę przed realizacją niniejszej dyspozycji przez bank.
Bank wykonuje niniejszą dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej złożenia
Imię i Nazwisko Kredytobiorcy

Nr Umowy Kredytu
Hipotecznego

WARIANT A - SPŁATA CZĘŚCIOWA:
Proszę o dokonanie częściowej spłaty kredytu z zachowaniem okresu kredytowania w dniu
(proszę zaznaczyć jedną z opcji poniżej)
Data częściowej przedterminowej spłaty kredytu:
- 5 czerwca 2018 roku
- 5 lipca 2018 roku
- 5 sierpnia 2018 roku
- 5 września 2018 roku
- 5 październik 2018 roku
Rachunek, z którego nastąpi częściowa spłata kredytu (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną z opcji):
Rachunek bankowy kredytobiorcy
NR:
Rachunek techniczny banku prowadzony w PLN NR: 52

WALUTA

1370 1066 0000 1799 0029 1916

Kwota spłaty:

PLN
Słownie złotych:
*źródło pochodzenia środków:
*w przypadku kwoty spłaty, której równowartość przekracza kwotę 15000 EUR
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WARIANT B - SPŁATA CAŁKOWITA:
Proszę o pobranie całkowitej przedterminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi (np. Opłaty i
prowizje) poniższego rachunku (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną z opcji dot. Rachunku):
Rachunek Kredytobiorcy
Nr:

WALUTA
Rachunek techniczny Banku prowadzony w PLN NR: 52 1370 1066 0000 1799 0029 1916

*Źródło pochodzenia środków:
*W przypadku kwoty spłaty, której równowartość przekracza kwotę 15000 EUR.
Rezygnuję z ubezpieczenia nieruchomości w Genarali TU S.A. S.A. i w związku z tym proszę o proporcjonalny zwrot
zapłaconych składek ubezpieczeniowych

Sposób odbioru dokumentów potwierdzających całkowitą spłatę kredytu oraz zwalniających ustanowione zabezpieczenia (proszę
zaznaczyć jedną z opcji):
Przesyłka pocztowa na adres korespondencyjny znany Bankowi
Odbiór osobisty w Biurze Obsługi Klienta, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Uwaga ! Dotyczy Klientów, którzy dokonują częściowej spłaty kredytu z obniżeniem marży.
W przypadku dokonania wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, marża oprocentowania kredytu ulegnie obniżeniu, zgodnie z
wartością wskazaną poniżej , PRZY CZYM marża po obniżce, z uwzględnieniem dotychczasowych promocji nie może być
niższa, niż 0,5 punktu procentowego.
Obniżka marży obowiązuje przez kolejne 48 miesięcy następujących po realizacji dyspozycji przez Bank, przy czym
Dla Klientów którzy skorzystali z wcześniejszej promocji w okresie od 14 sierpnia 2017 r. Do 22 grudnia 2017. Okres obniżki marży
będzie obowiązywał do daty zakończenia pierwszej promocji.
Następnie marża zostanie przywrócona o wartość obniżki z tytułu przedterminowej częściowej spłaty kredytu, w ramach niniejszej
dyspozycji .
Wysokość obniżki marży………………..( pole wypełnia Bank)
Ja niżej podpisany potwierdzam, iż wyrażam zgodę na przesłanie przez Bank Potwierdzenia promocyjnych warunków z obniżeniem
marży na mój adres mailowy: ( Prosimy o podanie aktualnego adresu mailowego )

Ja niżej podpisany przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że:
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1. Kwota przedterminowej spłaty nie pokrywa należności z tytułu bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej lub odsetkowej,
2. W przypadku niezapewnienia w terminie na odpowiednim rachunku środków wystarczających na realizację niniejszej
dyspozycji- - dyspozycja nie zostanie wykonana,

………..…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Miejscowość, data
Kredytobiorca

Przyjmujemy powyższą dyspozycję do wykonania:

………..…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Miejscowość, data
Podpis osoby upoważnionej za Bank
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