SPRAWDŹ

ZAPISZ

DRUKUJ

USUŃ DANE

DRUKUJ PUSTY

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE/ZMIANĘ
POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU/POŻYCZKI 1 OPRÓŻNIONE MIEJSCE HIPOTECZNE/ ZASTĄPIENIE
WIERZYTELNOŚCI/ ZABEZPIECZENIE WIELU WIERZYTELNOŚCI
JEDNĄ HIPOTEKĄ
Wniosek wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach
Sposób złożenia wniosku:

wstawić znak „X”

Papie rowo w Oddziale/u Pośrednika/Agenta

Online z podpisem Aute nti 2

Nie ruchomość stanowiąca zabezpie czenie kredytu/pożyczki:
Imię i nazwisko właścicie la nieruchomości
KW NR

/

Opróżnione miejsce hipoteczne 3

/
nie dotyczy

dotyczy

Wartość opróżnionego miejsca hipotecznego

Waluta

W ramach opróżnionego miejsca hipotecznego je st (i pozostanie po udzie leniu wnioskowanego kredytu) wpisana hipoteka
na rze cz innego wie rzyciela

TAK

NIE

Czy właścicie l nie ruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki¹ wyrazi/wyraził zgodę na rezygnację
z uprawnienia do opróżnionego mie jsca hipotecznego

TAK

NIE

Zastąpienie wierzytelności 4

nie dotyczy

dotyczy

Kwota wpisu hipote cznego (po wie rzytelności/ach zastępowanej/nych)

Waluta

Wie rzyte lność/ści zastępowana/ne
Lp. Zadłużenie zastępowane z tytułu
Data zawarcia umowy

Spłata do dnia

Kwota

Waluta

1.
2
Zabezpieczenie wielu wierzytelności jedną hipoteką1, 5

nie dotyczy

dotyczy

Aktualna kwota wpisu hipotecznego na rzecz PKO Banku Polskiego SA/PKO Banku Hipotecznego SA

Waluta

Wie rzyte lności PKO Banku Polskiego SA/PKO Banku Hipotecznego SA zabezpie czone w ramach istnie jącego wpisu hipoteki
Lp.

Zadłużenie z tytułu
Data zawarcia umowy

Kwota

Waluta

1.
2.

Podpis/y Wnioskodawcy/ów

Mie jscowość

data

Wypełnia pracownik Oddziału/Pośrednik/Agent

Imię i nazwisko pracownika Oddziału/Pośrednika/Agenta przyjmujące go wniosek

Data złoże nia wniosku

Nume r kontraktu (wypełnia pracownik Oddziału)
Nie dotyczy
dotyczy PKO
PKOBanku
BankuHipotecznego
HipotecznegoSASA
Nie
Szczegółowe informacje nt.
nt. sposobu
sposobu złożenia
złożenia wniosku
wnioskudostępne
dostępne są
sąna
nawww.pkobp.pl
www.pkobp.plwwzakładce
zakładceKredyty
Kredytyhipoteczne
hipoteczne
3 Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy opróżnione miejsce hipoteczne będzie wykorzystywane do zabezpieczenia udzielanego kredytu/pożyczki lub właściciel nieruchomości
3
Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy opróżnione miejsce hipoteczne będzie wykorzystywane do zabezpieczenia udzielanego kredytu/pożyczki lub właściciel nieruchomości
wyraził/wyrazi zgodę na
na rezygnację
rezygnację zzuprawnienia
uprawnienia do
doopróżnionego
opróżnionego miejsca
miejscahipotecznego
hipotecznego
4 Wypełnić
Wypełnić wyłącznie
Polskiego
SASA
zabezpieczone
wyłącznie w
w przypadku,
przypadku, gdy
gdy udzielany
udzielany kredyt/pożyczka
kredyt/pożyczkabędzie
będziezastępował
zastępowałinną/inne
inną/innewierzytelności
wierzytelnościPKO
PKOBanku
Banku
Polskiego
zabezpieczonehipotecznie
hipotecznie
1 Nie dotyczy PKO Banku Hipotecznego SA
5
Dopisanie wierzytelności
wierzytelności do
do hipoteki
hipoteki ustanowionej
ustanowionej na
narzecz
rzeczPKO
PKOBanku
BankuPolskiego
PolskiegoSA,
SA,
wypełnićwyłącznie
wyłączniew w
przypadkugdy
gdy
udzielany
kredyt/pożyczka
będzie
dostawiany
jako
Dopisanie
wypełnić
przypadku
udzielany
kredyt/pożyczka
będzie
dostawiany
jako
2 Szczegółowe informacje nt. sposobu złożenia wniosku dostępne są na www.pkobp.pl w zakładce Kredyty hipoteczne
kolejna wierzytelność PKO
PKO Banku
Banku Polskiego
Polskiego SA
SAwwramach
ramach ustanowionego
ustanowionego już
jużwpisu
wpisuhipotecznego
hipotecznegorzecz
rzeczPKO
PKOBanku
BankuPolskiego
PolskiegoSASA
1
1
2
2
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