
 

 
 

 
Wypełniając wniosek prosimy zaznaczyć właściwe okienka  krzyżykiem „X”. 
W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.  

*nie potrzebne skreślić 
** rachunek bieżący biznes PARTNER można wskazać tylko i wyłącznie w przypadku gdy taka forma uruchomienia środków została pr zewidziana w 
umowie kredytu/pożyczki  

 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA    
Biuro Bankowości Przedsiębiorstw w       

  Miejscowość  

   
   

 

Ja/My*       

 Imię(ona) i nazwisko(a) osoby(osób) działających w imieniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* 
 
reprezentujący Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę* 
   

 

    

                        

 Nazwa i siedziba albo pieczęć firmowa    Nr REGON (wpisać jeżeli nie występuje na pieczęci firmowej)  

Proszę(simy) o dokonanie wypłaty kredytu/pożyczki*/ transzy kredytu/pożyczki* na podstawie umowy kredytu/pożyczki* nr 
                                                    

 
z dnia      -   -   

 Data umowy (rrrr-mm-dd) 

według poniższej dyspozycji: 
 
ODBIORCA  nr 1 

 
        PLN    EUR    USD    CHF    Inna             -     -     

Kwota wypłaty  Waluta wypłaty  Data przelewu do odbiorcy (rrrr-mm-dd) 
 

Nazwa odbiorcy 
 Zgodnie z załączonymi fakturami/umowami/zamówieniami*   Kredytobiorca/Pożyczkobiorca**  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Nazwa i adres 
odbiorcy 

      

 
 
Rachunek odbiorcy 

 Zgodnie z nr rachunków zawartymi w załączonych do 
dyspozycji fakturach/umowach/zamówieniach* 

 Rachunek bieżący BIZNES PARTNER 
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* w PKO BP SA** 

 Zgodnie z podanym 
poniżej numerem 

 
Nr rachunku odbiorcy 

                                                    
 
Tytuł przelewu do odbiorcy 
 Zgodnie z numerami i datami załączonych do niniejszej dyspozycji faktur/umów/zamówień*  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Tytuł przelewu do 
odbiorcy (opis) 

      

 

ODBIORCA  nr 2 
 

        PLN    EUR    USD    CHF    Inna             -     -     

Kwota wypłaty  Waluta wypłaty  Data przelewu do odbiorcy (rrrr-mm-dd) 

 
Nazwa odbiorcy 
 Zgodnie z załączonymi fakturami/umowami/zamówieniami*   Kredytobiorca/Pożyczkobiorca**  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Nazwa i adres 

odbiorcy 

      

 
  

 
 

DYSPOZYCJA WYPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI* 

TRANSZY KREDYTU*/POŻYCZKI* 

 



 
 

Strona 2 z 2 
 

 

Rachunek odbiorcy 

 Zgodnie z nr rachunków zawartymi w załączonych do 
dyspozycji fakturach/umowach/zamówieniach* 

 Rachunek bieżący BIZNES PARTNER 
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* w PKO BP SA** 

 Zgodnie z podanym 
poniżej numerem 

 
Nr rachunku odbiorcy 

                                                    
 
 
Tytuł przelewu do odbiorcy 

 Zgodnie z numerami i datami załączonych do niniejszej dyspozycji faktur/umów/zamówień*  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Tytuł przelewu do 
odbiorcy (opis) 

      

 
ODBIORCA  nr 3 

 
        PLN    EUR    USD    CHF    Inna             -     -     

Kwota wypłaty  Waluta wypłaty  Data przelewu do odbiorcy (rrrr-mm-dd) 
 

Nazwa odbiorcy 
 Zgodnie z załączonymi fakturami/umowami/zamówieniami*   Kredytobiorca/Pożyczkobiorca**  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Nazwa i adres 
odbiorcy 

      

 
 
Rachunek odbiorcy 

 Zgodnie z nr rachunków zawartymi w załączonych do 
dyspozycji fakturach/umowach/zamówieniach* 

 Rachunek bieżący BIZNES PARTNER 
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* w PKO BP SA** 

 Zgodnie z podanym 
poniżej numerem 

 
Nr rachunku odbiorcy 

                                                    
 
Tytuł przelewu do odbiorcy 
 Zgodnie z numerami i datami załączonych do niniejszej dyspozycji faktur/umów/zamówień*  Zgodnie z poniższym opisem 

 
Tytuł przelewu do 
odbiorcy (opis) 

      

 

Ilość stron załączników do dyspozycji       

 
Nowy harmonogram spłaty kredytu  odbiorę u doradcy  proszę wysłać na adres korespondencyjny  proszę udostępnić  w iPKO 

 

W przypadku ustalenia zgodnie z umową kredytu  nieregularnego harmonogramu spłaty konieczne jest załącze nie  propozycj i harmon ogramu 
uwzględniającego przedmiotową dyspozycję wypłaty.  
PKO BP SA zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji niniejszej dyspozycji w przypadku stwierdzenia braku zgodności treści złożonej dyspozycji   
z warunkami zawartej umowy kredytu lub pożyczki. 

 
 
 

 
 
 

    -   -        

Data (rrrr-mm-dd)  Miejscowość  Pieczęć firmowa i podpis (podpisy) osoby(osób) 
działających w imieniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* 

 

  

 
Wypełnia PKO BP SA 
 

P RZYJĘCIE I SPRAWDZENIE DYSPOZYCJI WYPŁATY 
     
     

     
     -   -        

 Data złożenia (rrrr-mm-dd)   pieczęć funkcyjna i podpis pracownika PKO BP SA 
przyjmującego dyspozycję wypłaty  

 

      
 
     

 


