WNIOSEK
UWAGA: podczas uzupełniania niniejszego formularza wniosku należy podać aktualne dane osobowe i teleadresowe. Dane niezgodne
z posiadanymi przez Bank powodują wstrzymanie procesowania poniższego Wniosku. W przypadku zmiany danych osobowych
Kredytobiorcy lub Pełnomocnika (jeśli dotyczy) należy niezwłocznie dokonać zmiany danych osobowych przesyłając do Banku
„Oświadczenie o zmianie danych osobowych” wraz z kopią dokumentu tożsamości w sposób określony na stronie internetowej Banku
(www.dnb.pl).
Opłata bezzwrotna za przyjęcie i rozpatrzenie niniejszego wniosku wyniesie 200 PLN
Niniejszy dokument kompletnie wypełniają wszyscy Kredytobiorcy. Należy podać aktualne dane, dokument musi być podpisany i
parafowany przez wszystkich Kredytobiorców.

I. NR UMOWY KREDYTOWEJ I DANE OSOBOWE

Nr Umowy kredytowej
………………………………………
Imię/Imiona i Nazwisko Kredytobiorcy I:

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

dowód osobisty

paszport

SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
………………………………………………

………………………………………………….
PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):

………………………………………………

…………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:

NR:

LOKAL NR:

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

KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ:
……………………………………………………………………………………………………………

Imię/Imiona i Nazwisko Kredytobiorcy II:

TEL:
, EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………..
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
dowód osobisty
paszport
SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

………………………………………………

………………………………………………….
PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):

………………………………………………

…………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:
NR:
LOKAL NR:
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ:
……………………………………………………………………………………………………………

Imię/Imiona i Nazwisko Kredytobiorcy III:

TEL:
, EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………………
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
dowód osobisty
paszport
SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

………………………………………………

………………………………………………….
PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):

………………………………………………

…………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:
NR:
LOKAL NR:
………………………………………………………………………………………………………………………
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ:
……………………………………………………………………………………………………………………..
TEL:

, EMAIL
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Imię/Imiona i Nazwisko Kredytobiorcy IV:

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

dowód osobisty

paszport

SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
………………………………………………

………………………………………………….
PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):

………………………………………………

…………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:
NR:
LOKAL NR:
………………………………………………………………………………………………………………………
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ:
……………………………………………………………………………………………………………
TEL:
, EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………..

Imię/Imiona i Nazwisko Kredytobiorcy V:

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

dowód osobisty

paszport

SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
………………………………………………

………………………………………………….
PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):

………………………………………………

…………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:
NR:
LOKAL NR:
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ:
……………………………………………………………………………………………………………
TEL:
, EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku podpisywania Aneksu/dokumentów przez Pełnomocnika należy wypełnić poniższą tabelę:
Imię/Imiona i Nazwisko Pełnomocnika:

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

dowód osobisty

paszport

SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:
……………………………..

PESEL/ DATA URODZENIA (w przypadku obcokrajowców):
……………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA:
KOD POCZTOWY

PEŁNOMOCNICTWO

NR:

LOKAL NR:

MIEJSCOWOŚĆ:

z dnia

UWAGA: Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało złożone przez Kredytobiorcę w Banku, Kredytobiorca (mocodawca) może go udzielić
składając podpis na pełnomocnictwie w Biurze Obsługi Klienta w obecności pracownika Banku albo w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi może je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub
przesłać je listownie do Banku.
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II.

PRZEDMIOT WNIOSKU

A. PARAMETRY KREDYTU
Zmiana nieruchomości,
stanowiącej zabezpieczenie PH

(dane nowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie)
Właściciel nieruchomości (w tym informacja o przysługujących udziałach):

Adres nieruchomości:

Nr KW:
Sąd Rejonowy prowadzący KW:
Tytuł prawny do nieruchomości:
prawo własności
spółdzielcze własnościowe prawo
użytkowanie wieczyste
Czy nieruchomość jest obciążona na rzecz osób trzecich:
TAK
NIE
Jeżeli wybrano TAK  Parametry wierzytelności zabezpieczonej hipoteką:
Dane wierzyciela hipotecznego:

Rodzaj obciążenia:

W przypadku gdy zmiana zabezpieczenia wpływa na zmianę warunków ubezpieczeniowych należy wypełnić poniższe
pola dotyczące posiadanych ubezpieczeń:
Ubezpieczenie nieruchomości
Przyjmuję do wiadomości, że wnioskowana zmiana zabezpieczenia będzie wymagała dostarczenia indywidualnej
polisy ubezpieczenia nieruchomości zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku oraz opłacenia składki
ubezpieczeniowej ze środków własnych.
Zmiana waluty posiadanego produktu hipotecznego na PLN

Zmiana metody spłaty rat na:

metoda malejących rat kapitałowo-odsetkowych
metoda równych rat kapitałowo-odsetkowych
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Skrócenie okresu kredytowania
Wnioskuję o skrócenie okresu kredytowania z umowy do

miesięcy

Zmiana Kredytobiorcy

1)

odłączenie
(Imię i Nazwisko)

UWAGA W PRZYPADKU, GDY ZMIANA KREDYTOBIORCY BĘDZIE WYMAGAŁA
ZMIANY KOMPLEKSOWEJ UMOWY O USŁUGI BANKOWE NALEŻY W ODRĘBNYM
TRYBIE
ZAWNIOSKOWAĆ
O ODŁĄCZENIE OD UMOWY RACHUNKU
PRZEZNACZONEGO DO SPŁATY KREDYTU (KOMPLEKSOWEJ UMOWY O USŁUGI
BANKOWE):

Inne zmiany (wymienić jakie?)

B. PARAMETRY UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH
Zmiana udziału w Sumie Ubezpieczenia w ramach zawartego ubezpieczania na ŻYCIE/ŻYCIE plus PRACA

Zmiana ubezpieczenia grupowego na ŻYCIE/ŻYCIE plus PRACA na ubezpieczenie indywidualne w

(nazwa ubezpieczyciela)

III. DANE KREDYTOBIORCY – w przypadku, gdy Kredytobiorców jest więcej niż 2 należy powielić
ŁĄCZNA LICZBA KREDYTOBIORCÓW

ŁĄCZNA LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
INFORMACJE
STATUS

STAN CYWILNY

STATUS MAŁŻONKÓW

OBYWATELSTWO

KREDYTOBIORCA I

KREDYTOBIORCA II

REZYDENT
NIEREZYDENT

REZYDENT
NIEREZYDENT

PANNA/KAWALER
ZAMĘŻNA/ŻONATY
ROZWIEDZIONA/Y
W SEPARACJI
WDOWIEC/WDOWA

PANNA/KAWALER
ZAMĘŻNA/ŻONATY
ROZWIEDZIONA/Y
W SEPARACJI
WDOWIEC/WDOWA

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
NIE DOTYCZY

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
NIE DOTYCZY

POLSKIE
INNE [JAKIE?]

POLSKIE
INNE JAKIE?]
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WYKSZTAŁCENIE

PODYPLOMOWE
WYŻSZE
NIEPEŁNE WYŻSZE
ŚREDNIE/POLICEALNE
ZAWODOWE
PODSTAWOWE/GIMNAZJUM

PODYPLOMOWE
WYŻSZE
NIEPEŁNE WYŻSZE
ŚREDNIE/POLICEALNE
ZAWODOWE
PODSTAWOWE/GIMNAZJUM

TAK, KWOTA

TAK, KWOTA

NIE
TAK

NIE
TAK

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB W KAŻDYM
GOSPODARTWIE DOMOWYM (jeśli jedno
gospodarstwo, prosimy podać jedną cyfrę w jednej
rubryce lub pośrodku)

ŚREDNIE MIESIĘCZNE ŁĄCZNE
KOSZTY UTRZYMANIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO (jeśli
jedno gospodarstwo, prosimy podać jedną kwotę w
jednej rubryce lub pośrodku)
Bez obciążeń z tytułu rat kredytów/pożyczek
wskazanych w sekcji Posiadane zobowiązania
Wnioskodawcy

WYROK SĄDOWY DOTYCZĄCY
OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
PROWADZONA DZIAŁANOŚĆ
GOSPODARCZA

NIE

Zawieszona w okresie ostatnich 24 m-cy:
TAK
NIE
UDZIAŁY/ AKCJE
Nazwa
Nie dotyczy akcji firm notowanych na
giełdzie papierów wartościowych
Liczba

FIRMY:
posiadanych

Zawieszona w okresie ostatnich 24 m-cy:
TAK
NIE
Nazwa

udziałów/

Wysokość udziału kapitałowego:

NIE

FIRMY:

akcji: Liczba

posiadanych

Wysokość

udziału

udziałów/

akcji:

kapitałowego:

POSIADANE ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY (stan na moment wypełnienia niniejszego wniosku)
NIE POSIADAM ZOBOWIĄZAŃ

FIRMOWE

OSOBISTE

RODZAJ

POSIADAM ZOBOWIAZANIA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ TABELĄ (łącznie z PH w DNB Bank Polska SA):

BANK

DATA UMOWY RATA SPŁATY

WALUTA

KWOTA DO
SPŁATY/
KWOTA
UDZIELONEGO
LIMITU

Wnioskodawca1/
Wnioskodawca2/
Razem

KREDYT
KARTA KREDYTOWA
KARTA CHARGE
LIMIT W ROR
POŻYCZKA
INNE
KREDYT
KARTA KREDYTOWA
KARTA CHARGE
LIMIT W ROR
POŻYCZKA
INNE
KREDYT
KARTA KREDYTOWA
KARTA CHARGE
LIMIT W ROR
POŻYCZKA
INNE
KREDYT
KARTA KREDYTOWA
KARTA CHARGE
LIMIT ODNAWIALNY
INNE
KREDYT
KARTA KREDYTOWA
KARTA CHARGE
LIMIT ODNAWIALNY
INNE
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IV. AKTYWA KREDYTOBIORCY
Zgodnie z misją i polityką kredytową Grupy DNB, Bank przy finansowaniu transakcji hipotecznych czuje się szczególnie odpowiedzialny za wpływ
decyzji Banku na sytuację finansową Klientów i ich rodzin. Bank za bezpieczną uznaje sytuację, w której majątek Klienta przekracza kwotę zobowiązań
finansowych. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższego Oświadczenia.
OŚWIADCZAM, ŻE
Według mojej najlepszej wiedzy, na dzień złożenia
oświadczenia wartość nieruchomości będących moją
własnością (łącznie z nieruchomością*, której dotyczy
niniejszy
wniosek,
kredytowaną
przez
Bank)
powiększona o wartość posiadanych
środków
płynnych (gotówka, depozyty, jednostki funduszy
inwestycyjnych, akcje) i ruchomości szacunkowo jest
wyższa niż wartość posiadanych przeze mnie
długoterminowych zobowiązań finansowych (łącznie z
wnioskowanym w Banku)**

KREDYTOBIORCA I
NIE

KREDYTOBIORCA II
NIE

TAK, o……………………….PLN
(wpisać kwotę o ile aktywa przewyższają
posiadane zobowiązania)

TAK, o ………………………….PLN
(wpisać kwotę o ile aktywa przewyższają
posiadane zobowiązania)

* wartość transakcyjna
**zobowiązania długoterminowe = zobowiązania o terminie zapadalności dłuższym niż 3 lata

V. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY/KREDYTOBIORCÓW
CZĘŚĆ OGÓLNA:
1.

2.
3.

4.

5.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią art. 297 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 68 pozycja 553 z późniejszymi
zmianami) i będąc świadomym odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, iż wszystkie informacje podane przeze
mnie w niniejszym wniosku oraz dokumentach dołączonych do wniosku są aktualne, prawdziwe i kompletne. Jednocześnie zobowiązuję
się do bezzwłocznego powiadomienia DNB Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15 C , 02-676 Warszawa („Bank”) w
przypadku ich zmiany.
Oświadczam, że nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
Zostałem(am) poinformowany(a), że Bank zastrzega sobie prawo do:
1)
odmowy zmiany warunków Umowy kredytowej/Ubezpieczeń lub przedstawienia innej propozycji transakcji niż złożona w tym Wniosku oraz że
złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
2)
braku rekompensaty wszelkich kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę a związanych z wnioskowaną zmianą w sytuacji, gdy Bank
odmówi zmiany warunków Umowy kredytowej /Ubezpieczeń lub Wnioskodawca sam zrezygnuje lub Wnioskodawca nie zaakceptuje
propozycji transakcji przedstawionej przez Bank.
Wyrażam zgodę i upoważniam Bank, do weryfikacji danych zawartych we Wniosku oraz dokumentacji kredytowej złożonej w Banku w zakresie
wskazanego źródła uzyskiwanego dochodu .
Przyjmuję do wiadomości, że Bank, jako administrator danych osobowych, przechowuje i przetwarza moje dane osobowe w zakresie świadczonych
przez Bank usług. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnione są na stronie internetowej Banku

https://www.dnb.pl/pl/o-banku/bezpieczenstwo/
6.

7.

8.

Wyrażam zgodę na regularne dostarczanie przez Bank wszelkich informacji dotyczących warunków oraz praw i obowiązków wynikających z umowy
kredytowej, jak również informacji o wszelkich zmianach, które wpływają bezpośrednio na warunki tejże umowy, drogą mailową bądź listownie na
aktualny adres korespondencyjny.
Bank informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem/zmianą i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia
usprawiedliwionych potrzeb Banku DNB, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazane na podstawie art. 105 ust.4 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 1997 r. z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi
Klienta przy ul. Postępu 17a. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIK udostępnione są na stronie
internetowej Banku www.dnb.pl.
Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 105 ust.4d) Ustawy z dnia 29.08.1997r ( z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może - za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie –przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od
banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

9.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) obciążeń związanych z wnioskowanym kredytem. Uwzględniając posiadany przeze mnie majątek oraz
uzyskiwane dochody jestem w stanie regularnie i terminowo spłacać miesięcznie raty kapitałowo–odsetkowe, wynikające z powyższego
zobowiązania, a także obsługiwać:

wydatki i obciążenia związane z prowadzonym gospodarstwem domowym,

inne ciążące na mnie zobowiązania finansowe.

10.

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie posiadanych przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową związanych z umową kredytu i jej
wykonaniem bankowi pozostającemu z Bankiem w stosunku bliskiego powiązania w rozumieniu Prawa bankowego, to jest DNB Bank ASA, Oslo,
Norwegia.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.
U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam DNB Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15 C do wystąpienia za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.

11.

TAK
____________________
Data i Czytelny Podpis Kredytobiorcy
TAK

NIE
__________________________
Data i Czytelny Podpis Kredytobiorcy
NIE
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____________________
Data i Czytelny Podpis Kredytobiorcy

__________________________
Data i Czytelny Podpis Kredytobiorcy

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PONOSZENIA RYZYKA ZMIANY STOPY PROCENTOWEJ I RYZYKA WALUTOWEGO
1.
Oświadczam, że:
a.
Zostałem(łam) poinformowany(a) przez Bank o ryzyku związanym z oprocentowaniem Kredytu, którego dotyczy przedmiotowy wniosek
oprocentowany zmienną stopą procentową oraz jestem świadomy ponoszenia tego ryzyka .
b.
Zostałem poinformowany, że przy kredytach w PLN indeksowanych do EUR lub w PLN indeksowanych do CHF występuje ryzyko
związane ze zmianą kursu złotego do waluty obcej, w jakiej jest indeksowany Kredyt , może oznaczać to, że wysokość miesięcznej raty
Kredytu wyrażona w złotych może wzrosnąć jak i kwota zadłużenia z tytułu Kredytu może ulec zwiększeniu nawet ponad wartość
nieruchomości będącej zabezpieczeniem Kredytu.
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej [stawka WIBOR/LIBOR/EURIBOR dla lokat 3-miesięcznych/ WIBOR/LIBOR/EURIBOR dla lokat 6-miesięcznych powiększona
o wysokość marży ustalanej przez Bank indywidualnie] i że każda zmiana stawki WIBOR/LIBOR/EURIBOR dla lokat 3-miesięcznych/
WIBOR/LIBOR/EURIBOR dla lokat 6-miesięcznych wpływa na:

wysokość zmiennej stopy procentowej

wysokość miesięcznej raty kredytu
Poinformowano mnie , że dodatkowe informacje dotyczące ryzyka stopy procentowej udostępnione są na stronie internetowej
Banku.
2.

3.

Zostałem(am) poinformowany(a) przez Bank, że Bank określa własny kurs kupna i sprzedaży waluty obcej w Tabeli kursów walut
(„Tabela”).Kurs kupna waluty określony w Tabeli jest niższy od średniego kursu danej waluty, określanego przez Narodowy Bank Polski. Kurs
sprzedaży danej waluty określony w Tabeli jest wyższy od średniego kursu danej waluty, określanego przez Narodowy Bank Polski. Różnica
pomiędzy kursem kupna danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości kursu kupna tej waluty. Różnica ta
stanowi spread walutowy. Wysokość kursu kupna waluty obcej ma wpływ na wysokość zadłużenia z tytułu Kredytu wyrażonego w walucie
indeksacji bowiem wysokość udzielonego Kredytu zostaje przeliczona na walutę indeksacji po kursie kupna tej waluty z dnia uruchomienia
Kredytu, według obowiązującego w tej dacie w Banku kursu kupna waluty obcej, określonego w Tabeli kursów walut dla Kredytów. Wysokość
kursu sprzedaży waluty obcej ma wpływ na wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty z tytułu rat Kredytu i odsetek, bowiem raty określone są
w harmonogramie w walucie indeksacji i w dacie spłaty podlegają przeliczeniu na złote według obowiązującego w tej dacie w Banku kursu
sprzedaży waluty obcej, określonego w Tabeli (chyba, że kredytobiorca spłaca kredyt bezpośrednio w walucie indeksacji). W związku z
powyższym, w przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy PH nastąpi deprecjacja (osłabienie) złotego względem waluty obcej, do której
indeksowany jest PH, spowoduje to, że kwota zadłużenia z tytułu PH, jak również należna rata kapitałowo-odsetkowa albo odsetkowa będą
wyższe po przeliczeniu na złote.
Zostałem poinformowany przez Bank i jestem świadomy ryzyka związanego z możliwością stałego lub okresowego spadku cen
nieruchomości co jest szczególnie istotne przy kredytach długoterminowych, jakimi są kredyty hipoteczne, że w długim okresie mogą wystąpić
jednokrotne lub wielokrotne spadki cen nieruchomości.

OŚWIADCZAM, ŻE
Zachodzą okoliczności mogące stanowić
przesłankę
ogłoszenia
wobec
mnie
upadłości konsumenckiej
Złożyłem/am
wniosek
o
ogłoszenie
upadłości
konsumenckiej
w
dacie:

NIE

KREDYTOBIORCA I
TAK

NIE
TAK, w dniu:

NIE

KREDYTOBIORCA II
TAK

NIE
TAK, w dniu:

Wyrażam/y zgodę na to, że z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia niniejszego Wniosku Bank pobierze bezzwrotną opłatę w
wysokości 200 PLN. Jednocześnie przyjmuję/my do wiadomości, że w przypadku niewniesienia tej opłaty w ciągu 10 dni
niniejszy Wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Numer rachunku Banku do wniesienia opłaty za rozpatrzenie Wniosku : 16 1370 1183 0000 1799 0029 1906 (w opisie przelewu
należy wpisać: imię i nazwisko klienta, numer umowy kredytowej, opłata za rozpatrzenie wniosku )

Za Bank

Podpisy Kredytobiorców

Miejscowość i data

Miejscowość i data
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VI. INFORMACJE DODATKOWE (część wypełniania odrębnie dla każdego z Kredytobiorców)
1. Imię/imiona i Nazwisko

2.OŚWIADCZENIE o statusie PEP (Politically Exposed Person)
Uwaga: oświadczenie należy wypełnić również w przypadku gdy poniższe przesłanki aktualnie nie występują ale były spełnione w okresie 12
miesięcy od daty złożenia niniejszego oświadczenia

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie z dnia 01 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)

□ jestem

□ nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czyli osobą zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję
publiczną, w tym:
a)

szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu,

b)

członkiem parlamentu lub podobnego organu ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,

c)

członkiem organów zarządzających partii politycznych,

d)

członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których
decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów
apelacyjnych,

e)

członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f)

ambasadorem, chargés d'affaires oraz wyższym oficerem sił zbrojnych,

g)

członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem
przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h)

dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz członkiem organów organizacji międzynarodowych ani osobą pełniącą równoważne
funkcje w tych organizacjach,

i)

dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych, centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów
wojewódzkich ani kierownikiem urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

□ jestem

□ nie jestem

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:
a)

małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b)

dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani jego małżonkiem ani osobą pozostającą we wspólnym

c)

rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

pożyciu,
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□ jestem

□ nie jestem

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:
a)

osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)

osobą będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________
Podpis Kredytobiorcy

Jednocześnie oświadczam*, że:
1.

źródłem mojego majątku jest/są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2.

źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w moje dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych z DNB
Bank Polska S.A. są:

□
□
□
□

dochody/oszczędności
kredyt/pożyczka
spadek/darowizna

inne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Podpis Kredytobiorcy

*wypełnić w przypadku gdy pozytywne Oświadczenie o PEP

3. Przewidywane główne transakcje na rachunku
transakcje gotówkowe
przelewy krajowe

kredyt
zakup akcji
9

przelewy zagraniczne
lokaty
4. Przewidywana miesięczna skala obrotów na rachunku
Poniżej 100 000 PLN
5. Przewidywane cykliczne transakcje międzynarodowe w EUR
Nie występują

Inne

Pomiędzy 100 000 PLN a 5 000 000 PLN
Poniżej 30 000 EUR

Powyżej 5 000 000 PLN

Pomiędzy 30 000 EUR a
Powyżej 200 000
200 000 EUR
EUR

6. Główne rejony prowadzonej działalności gospodarczej
Jeśli dotyczy, proszę wymienić państwa
7. Główni kontrahenci
Jeśli dotyczy podać nazwy osób/firm/instytucji
8. Czy Wnioskodawca reprezentuje lub współpracuje lub posiada kontakty handlowe z jedną z wymienionych grup
branża paliwowa
recykling
pracownicy ambasad
branża antykwaryczna/ handel sztuką
branża jubilerska
hotele, restauracja
przemysł zbrojeniowy/ handel bronią
branża hazardowa
nie dotyczy
9. Deklarowane źródło pochodzenia środków pieniężnych (proszę odpowiednio zaznaczyć X)
/ Declared source of cash (mark X, as appropriate
1 Dochody / oszczędności / Income / savings
2 Kredyt / pożyczka / Credit / loan
3 Spadek / darowizna / Fall / donation
4 Inne / Other
Jeżeli wybrano „Inne”, proszę wymienić jakie / If the answer is „Other”, please specify:

Data i podpis Kredytobiorcy
/Date, Customer signature
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