OPINIA
O PRODUKCIE KREDYTOWYM*
Dane Klienta
Imię/Imiona
Nazwisko
Pesel
Adres zamieszkania
Dane Klienta (dotyczy Klientów instytucjonalnych)
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
REGON

Informacje o kredycie posiadanym przez Klienta
Umowa kredytu
nr
z dnia dd - mm - rrrr.
Kwota przyznanego kredytu
PLN (słownie:
Waluta przyznanego kredytu: waluta
*Cel kredytu:
Zabezpieczenia kredytu:

).

*Hipoteka
na nieruchomości szczegółowo opisanej w KW Nr
*Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia
*Ubezpieczenie na życie
Stan zadłużenia na dzień wystawienia opinii wynosi:



Kapitał niewymagalny ( w walucie kredytu EURO/CHF / PLN (słownie:
Odsetki umowne naliczone ( w walucie kredytu EURO/CHF/PLN (słownie:

).
).

Na dzień wystawienia zaświadczenia nie występują/występują przeterminowane należności wobec Banku z tytułu ww. umowy kredytu.
Obsługa kredytu prawidłowa / nieprawidłowa.
*DNB Bank Polska S.A informuje, że:
*nie wykonał zastąpienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością,
*nie wykonał dopisania innej wierzytelności do ustanowionej skutecznie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność, której dotyczy ww.
umowa kredytowa,
*nie wykonał podziału hipoteki zabezpieczającej ww. umowę kredytową przed upływem terminu jej wykreślenia lub ważności.

Informacje o przedterminowej spłacie
Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty środków w celu całkowitej spłaty zobowiązania bez pośrednictwa konta
osobistego (rachunek techniczny Banku):
DNB Bank Polska S.A.:



dla spłat w EURO:
dla spłat w PLN:

W tytule przelewu należy podać numer umowy kredytowej oraz nazwę Klienta, którego dotyczy wpłata.
Przedterminowa spłata Kredytu wymaga złożenia pisemnej dyspozycji przedterminowej spłaty kredytu oraz zapewnienia środków na
uregulowanie opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu w zgodzie z zawartą umową kredytową.
W terminie 14 dni od dnia całkowitej spłaty kredytu Bank wyda Kredytobiorcy dokumenty umożliwiające złożenie wniosku o wykreślenie
wpisu hipoteki ustanowionej na rzecz Banku.
*Realizacja dyspozycji przedterminowej spłaty kapitału w trybie standardowym zgodnie z warunkami umowy kredytu – prowizja/oplata
*Realizacja dyspozycji przedterminowej spłaty kapitału w trybie niestandardowym - opłata

PLN.
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Za Bank
(pieczątki i podpisy osób upoważnionych)
Adnotacje Banku
1. Opinia wydana została na wniosek Klienta.
2. DNB Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych decyzji osób i stron trzecich, które mogłyby wynikać z
działań i decyzji podjętych z wykorzystaniem lub na podstawie interpretacji niniejszej opinii.
3. Za wystawienie niniejszej opinii pobrana została opłata w wysokości:
4. Data wystawienia opinii:
5. Numer pisma
6. W dniu 15.11.2013 roku nastąpiła zmiana nazwy Banku z Bank DnB NORD Polska S.A. na DNB Bank Polska S.A.
*zgodnie z Wnioskiem – przykładowe informacje dodatkowe na życzenie Klienta do opinii niestandardowej
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