Dyspozycja wypłaty kredytu/transzy

Kredyt Własny Kąt hipoteczny
Oddział/Placówka

w

									
									imię/imiona i nazwisko/a kredytobiorcy/ów
Ja/My
									
									imię/imiona i nazwisko/a kredytobiorcy/ów
proszę/prosimy o dokonanie wypłaty kredytu/transzy w kwocie

,

PLN

słownie
na podstawie umowy kredytu
									nr/z dnia
Prowizja od udzielonego kredytu została zapłacona w dniu zawarcia umowy		

tak		

nie

Kwota kredytu/transzy powinna być przekazana na rachunek: zgodnie z rozdzielnikiem
Oświadczam, że:
1)* w przypadku ograniczenia przez Bank wysokości transzy kredytu akceptuję realizację wypłaty w niższej kwocie,
2) zostałem poinformowany, iż na wypłatę kredytu/transzy Bank ma termin wyznaczony zgodnie z umową kredytu.

–
–
r.
Miejscowość												Data złożenia dyspozycji								Podpis/y Kredytobiorcy/ów
WYPEŁNIA ODDZIAŁ/PLACÓWKA BANKU (w przypadku pierwszej transzy lub jednorazowej wyplaty)
numer wniosku z NCK
Data rejestracji wniosku w O-ZSI

–

–

Kwota i waluta kredytu

r.
,

Formuła spłaty
Rodzaj ubezpieczenia:		

kredytowany wkład własny

Nazwa towarzystwa ubezp.

							

do momentu ust. hipoteki		

Nazwa towarzystwa ubezp.

							

ubezp. utraty pracy				

Nazwa towarzystwa ubezp.

Kwota kredytu netto (dot. ubezp. utraty pracy)

,

Waluta składki (dot. ubezp. utraty pracy)		
Podstawa naliczenia składki ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego		

,

Okres opłacania składki		
Kwota/y składki/składek		
Kurs negocjowany		

,
tak		

nie

Dodatkowe informacje
Imię i nazwisko doradcy
warunki z NCK spełnione zgodnie z umową

–
–
r.		
																		
																		Data										Osoba przyjmująca oświadczenie

spełniono warunki umowne		
										
* niepotrzebne skreślić

nie spełniono				
–
–
r.		
warunków umownych		Data										(podpis pracownika BOD WKH)
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*
akceptuję							 * nie akceptuję				
–
–
r.		
																		Data										(podpis osoby upoważnionej do akceptacji dyspozycji)

Rozdzielnik:
1. Nazwa banku

Oddział

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
2. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
3. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
4. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
5. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
6. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN
7. Nazwa banku

Oddział

,

w

nr rachunku
tytułem		
należący do
kwoty
																														PLN

,

–
–
r.
Miejscowość															Data złożenia dyspozycji (dd-mm-rrrr) Podpis/y Kredytobiorcy/ów 										

–
–
r.		
																		
																		Data (dd-mm-rrrr)						(podpis doradcy)

* niepotrzebne skreślić
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Instructions to disburse the loan/tranche

Własny Kąt mortgage loan
Branch

in

									
									forename(s) and surname(s) of borrower(s)
I/we
									
									forename(s) and surname(s) of borrower(s)
request that the loan for the following amount be disbursed:

,

PLN

in words:
on the basis of loan agreement
									no./dated
yes		

Commission for the granted loan was paid on the date of agreement conclusion		

no

The loan/tranche should be transferred to account: in accordance with the distribution list
I represent that*:
1) if the Bank reduces the value of a tranche of the loan, I will accept disbursement of a lower amount
2) I have been informed that the Bank's deadline for disbursing the loan/tranche is set in accordance with the loan agreement

r.	
–
–
Place																	Date										Signature(s) of Borrower(s)										
TO BE COMPLETED BY THE BANK Branch (IN CASE OF THE FIRST TRANCHE OR SINGLE DISBURSEMENT)
number of NCK application
Date of registration of the application in O-ZSI

–

r..

–

Value and currency of loan

,

Repayment formula
Type of insurance:		

financed deposit				

Name of insurance company		

						

until mortgage registered		

Name of insurance company		

						

insurance for loss of work		

Name of insurance company		

Net value of loan (re. insurance for loss of work)

,

Currency of contribution (re. insurance for loss of work)
Basis for calculating the insurance contribution for a financed deposit

,

Contribution payment period		
Value of contribution(s)
Negotiated exchange rate		

,
yes		

no

Additional information
Adviser's forename and surname
NCK conditions satisfied in accordance with agreement

r.
–
–
																		
																		Date										Person receiving the declaration

contractual conditions satisfied
										
* delete as appropriate

contractual conditions		
r.
–
–
not satisfied				Date										(signature of specialist)
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r.
I accept/do not accept*												
–
–
																		Date										(signature of head of Tranche Team or authorised person)
Distribution list:
1. Name of bank

Branch

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
2. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
3. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
4. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
5. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
6. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN
7. Name of bank

Branch

,

in

Account no.
purpose		
belonging to
amount
																														PLN

,

r.
–
–
Place																	Date of submitting instruction			Signature(s) of Borrower(s)										
											

r.
																		
–
–
																		Date										(signature of adviser)

* delete as appropriate
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