
 
 

INFORMACJA O SPŁACIE CAŁKOWITEJ KREDYTU 
 

 

NUMER UMOWY KREDYTOWEJ 
 
 
………………………………………………………………………………..……………. 

 

IMIĘ I NAZWISKO/ 
NAZWA KREDYTOBIORCY 

 
 
…………………………………………………...……………………………………........ 
 
 
………………………………………………………………………..………………........ 

 

PLANOWANA DATA SPŁATY  󠆰󠆰.󠆰󠆰.󠆰󠆰󠆰󠆰r. 
 

POWÓD SPŁATY: 
(prosimy zaznaczyć 
odpowiedni) 

 

 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 

 SPŁATA PRZEZ INNY BANK 

 
nazwa banku: ……………………………………………………...……………………..  
 
przyczyna spłaty: ………………………………………………………………………… 
 
…………………………..……………………………………….………………………... 

 SPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

 

 INNY (prosimy podać jaki): 

 
……………………………………………………………………………..……………... 
 
……………………………………………………………..……………………………... 

konto do zwrotu ewentualnej nadpłaty: 

właściciel: …………………………………………………………………………………..……………...……… 

numer rachunku: ………………………………………………………….………………………………………. 

w banku: …………………………………………………………………………………………….…................. 

*waluta zwrotu nadpłaconej kwoty oraz rachunku: ……………………………………………………..…….. 
(*w przypadku kredytu walutowego tzn. udzielonego i spłacanego w walucie) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozliczenie kredytu nastąpi po otrzymaniu przez Bank deklaracji o wcześniejszej spłacie ze wskazaniem daty spłaty i po 
wpływie środków do Banku z uwzględnieniem zasad określonych poniżej: 
a) deklaracja powinna wpłynąć do Banku zgodnie z zapisami Umowy kredytowej. Za datę wpływu deklaracji, którą dostarczono 
do Banku po godzinie 15:00, przyjmuje się następny dzień roboczy. 
b) środki powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w dniu określonym w deklaracji do godziny 15:00. Wpływ po tej godzinie 
skutkuje rozksięgowaniem środków w następnym dniu roboczym. 
c) jeżeli środki lub deklaracja wpłyną do Banku po terminie spłaty określonym w deklaracji, rozliczenie kredytu następuje w dniu 
roboczym wpływu środków lub deklaracji.  
Datę wpływu środków ustala się zgodnie z lit b), datę wpływu deklaracji ustala się zgodnie z lit a). 
W przypadku, gdy występuje prowizja za wcześniejszą spłatę części kredytu zostanie ona potrącona z kwoty zapewnionej na 
rachunku tytułem wcześniejszej spłaty. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poniższa część wymagana jest wyłącznie w przypadku, jeśli zabezpieczeniem kredytu był weksel. 

Po całkowitej  spłacie kredytu wyrażam zgodę na:  
1) zniszczenie weksla i przekazanie protokołu zniszczenia weksla/weksli na adres 

…………………………………………………………………………………………………………….….** 
2) przekazanie oryginału anulowanego weksla/weksli za pośrednictwem poczty polskiej na adres 

…………………………………………………………………………………………………...…………...** 
3) odbiór osobisty weksla/weksli do dnia……………………….w siedzibie Banku w Warszawie, przy 

ul. Skierniewickiej 10A (w przypadku nieodebrania weksla/weksli w wyznaczonym terminie 
wyrażam zgodę na zniszczenie weksla i przesłanie protokołu zniszczonego weksla/weksli na 
adres…………..………………………………………………………………………………………….…)** 

** niepotrzebne skreślić 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
     …………………………………………………………………………….…… 
     data i podpis Kredytobiorcy zgodny z podpisem na umowie kredytowej 

Dyspozycję prosimy przesłać pocztą lub 
mailowo na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl lub na nr faksu: (22) 853 17 01  

mailto:obslugaklienta@pekaobh.pl

