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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE/ZMIANĘ 
POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU/POŻYCZKI1 - 
OPRÓŻNIONE MIEJSCE HIPOTECZNE/ ZASTĄPIENIE 
WIERZYTELNOŚCI/ ZABEZPIECZENIE WIELU WIERZYTELNOŚCI 
JEDNĄ HIPOTEKĄ 
Wniosek wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach  wstawić znak „X”  

Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu/pożyczki: 

Imię  i nazwisko właścicie la nieruchomości  

KW NR     / / 

Opróżnione miejsce hipoteczne2   nie  dotyczy   dotyczy 

Wartość opróżnionego miejsca hipotecznego Waluta 

W ramach opróżnionego miejsca hipotecznego jest (i pozostanie po udzie leniu wnioskowanego kredytu) wpisana 
hipoteka na rzecz innego wierzyciela 

 TAK    NIE 

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

Zastąpienie wierzytelności3  nie  dotyczy      dotyczy 

Kwota wpisu hipotecznego (po wierzytelności/ach zastępowanej/nych) Waluta 

Wierzyte lność/ści zastępowana/ne 

Lp. Zadłużenie zastępowane z tytułu 

Data zawarcia umowy Spłata do dnia Kwota Waluta 

1. 

2 

Zabezpieczenie wielu wierzytelności jedną hipoteką1, 4        nie  dotyczy      dotyczy 

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

Wierzyte lności PKO Banku Polskiego SA/PKO Banku Hipotecznego SA zabezpieczone w ramach istnie jącego wpisu hipoteki 

Lp. 
Zadłużenie z tytułu 

Data zawarcia umowy Kwota Waluta 

1. 

2. 

Podpis/y Wnioskodawcy/ów Data i Mie jscowość 

Wypełnia pracownik Oddziału/Pośrednik/Agent 

Imię  i nazwisko pracownika Oddziału/Pośrednika/Agenta przyjmującego wniosek Data złożenia wniosku  

Numer kontraktu (wypełnia pracownik Oddziału) 

1 nie dotyczy PKO Banku Hipotecznego SA 
2 wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy opróżnione miejsce hipoteczne będzie wykorzystywane do zabezpieczenia udzielanego kredytu/pożyczki lub właściciel nieruchomości 
wyraził/wyrazi zgodę na rezygnację z uprawnienia do opróżnionego miejsca hipotecznego  
3 wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy udzielany kredyt/pożyczka będzie zastępował inną/inne wierzytelności PKO Banku Polskiego SA zabezpieczone hipotecznie 
4 dopisanie wierzytelności do hipoteki ustanowionej na rzecz PKO Banku Polskiego SA, wypełnić wyłącznie w przypadku gdy udzielany kredyt/pożyczka będzie dostawiany jako 
kolejna wierzytelność PKO Banku Polskiego SA w ramach ustanowionego już wpisu hipotecznego rzecz PKO Banku Polskiego SA 

 
  

 

Zapisz dokument na swoim komputerze i otwórz za 
pomocą Adobe Acrobat Reader.
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