
Załącznik nr 2 do umowy Rachunku 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, 

REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wp łacony) 1 250 000 000 PLN 

DYSPOZYCJA WYPŁATY (WZÓR) 

wzór B 
(dotyczy sytuacji, gdy na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego, 
 dla którego prowadzony jest Rachunek, PKO Bank Polski SA nie udzielił kredytu) 

 

  
             

Miejscowość Data 

 

  

pieczęć firmowa Posiadacza rachunku  

 
Niniejszym  prosimy o dokonanie następujących wypłat: 
 
Lp Nabywca Nr Indywidualnego Rachunku Nabywcy Kwota  zł 

                        

                        

                        

                        

 

na należący do mnie rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski o nr:       

 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
 

 zrealizowany został        etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Rachunek 

 środki wypłacone wcześniej z Rachunku na realizację poprzednich etapów zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia  

 
deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Rachunek 

 prospekt informacyjny przedłożony przeze mnie w PKO Banku Polskim SA jest aktualny 

 umowy deweloperskie przedłożone przeze mnie w PKO Banku Polskim SA są aktualne 

 decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Rachunek nie utraciła ważności 

 nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości  

 nie złożyłem wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego 

 generalny  wykonawca  ani żaden z wykonawców (w przypadku gdy nie ma generalnego wykonawcy) nie  przerwał robót budowlanych na  

 
przedsięwzięciu deweloperskim, dla którego prowadzony jest Rachunek 

 przedsięwzięcie deweloperskie wykonywane jest zgodnie z projektem budowlanym załączonym do pozwolenia na budowę oraz umową z  

 
wykonawcą przedłożoną w PKO Banku Polskim SA 

 nie posiadamy zaległości w rozliczeniach z generalnym wykonawcą  ani z żadnym z wykonawców  (w przypadku gdy nie ma generalnego  

 
wykonawcy) dotyczących realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Rachunek  

 posiadamy zaległości w rozliczeniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Rachunek 

 
P oniżej wyjaśnienia dotyczące  ww zaległości (wobec kogo, na jakie kwoty, sposób rozwiązania problemu z zaległościami) 

 
      

       

 
      

       

 
      

       

 

  Złożone podpisy sprawdzono. 

   

   

Za Posiadacza rachunku  Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika 

 


