WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA / OPINII BANKOWEJ
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem „X” odpowiednich pól wyboru
Dane Identyfikujące Posiadacza (dotyczy Klientów indywidualnych)
Imię/Imiona
Nazwisko
Rodzaj dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania

PESEL
Data urodzenia
Seria i numer dokumentu tożsamości

dd - mm - rrrr

Numery rachunków których dotyczy zaświadczenie /opinia bankowa
Wszystkie

Rodzaj zaświadczenia
Duplikat wyciągu
Historia rachunku

Duplikat wyciągu z rachunku bankowego za okres od dd - mm - rrrr do dd - mm - rrrr.
Wydruk historii rachunku za okres od dd - mm - rrrr do dd - mm - rrrr.
Lista posiadanych rachunków:
z uwzględnieniem rodzaju rachunku
z uwzględnieniem wysokości obrotów na rachunku
z uwzględnieniem wysokości salda na rachunku
kwoty wyrażone jako rząd wielkości
Potwierdzenie wykonania przelewu: Opis przelewu (data, nazwa beneficjenta, kwota, itp...)
Potwierdzenie spłaty kredytu: Opis produktu (nr umowy, kwota)
O zwolnieniu lub stanie zabezpieczeń Opis (nr umowy, kwota, itp ...)
O zaangażowaniu kredytowym Klienta w Banku: (rodzaj posiadanego produktu, poziom zadłużenia, terminy
zapadalności) Dodatkowy opis (jeżeli wymagane)
Opis

Posiadane rachunki

Potwierdzenie przelewu
Spłata kredytu
Zabezpieczenia
Zaangażowanie
Inne (jakie?)
Rodzaj opinii

Obroty z ostatnich 3 miesięcy na powyżej wskazanych rachunkach (wyrażone w dokładnych kwotach), posiadane
produkty kredytowe, blokady i zajęcia, terminowość realizowania zobowiązań wobec Banku.
Aktualne saldo zadłużenia, numer rachunku do całkowitej spłaty, terminowość realizowania zobowiązań wobec Banku.
Dodatkowy opis (jeżeli wymagane)
Opis

Standardowa
O kredycie hipotecznym
Inna (jaka?)

Forma przekazania zaświadczenia / opinii przez Bank
Listownie
Na adres: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w BOK przy ul. Postępu 15C w Warszawie.
Dodatkowe uwagi Posiadacza
Opis
OŚWIADCZENIE POSIADACZA
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.

Opłata za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej pobierana jest zgodnie z obowiązującą w DNB Bank Polska S.A. Taryfą prowizji i opłat dla
klientów indywidualnych.
Wniosek złożony listownie przez osobę nie będącą już Klientem Banku wymaga poświadczenia notarialnego podpisów złożonych na dokumencie
oraz cech dokumentu tożsamości osób składających wniosek.

W przypadku wskazania opcji „Listownie” jako formy przekazania zaświadczenia / opinii bankowej przez Bank :
1.
2.

Wyrażam zgodę na taką formę komunikacji przez Bank.
Przyjmuję do wiadomości, że wskazane adresy zostaną zastosowane wyłącznie do realizacji niniejszego wniosku i nie stanowić będą zmiany
danych adresowych i kontaktowych.
dd - mm - rrrr
Data

Za Bank
(pieczątka firmowa, pieczątki imienne i podpisy osób upoważnionych)
Powyższy podpis potwierdza, że sprawdzono:
1. Tożsamość osób podpisujących, 2. Własnoręczność ich podpisów (dotyczy wniosków
złożonych w BOK), 3. Należyte umocowanie osób podpisujących do działania za Posiadacza
(o ile dotyczy)

Podpis Posiadacza

Wniosek złożony został poprzez:
Bankowość telefoniczną
BOK
Bankowość internetową
Listownie
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Adnotacje Banku
1.
Numer Klienta
2.
Data wystawienia wnioskowanego dokumentu
3.
Data wysyłki wnioskowanego dokumentu

dd - mm - rrrr
dd - mm - rrrr
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