Masz pytania, zadzwoń: 1 9999

Wzór dyspozycji wypłaty transzy składanej za pośrednictwem Usługi Santander internet (dla kredytów udzielonych w ramach działalności
przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r.)

Dyspozycja wypłaty transzy kredytu

Imię i nazwisko
Kredytobiorcy
składającego
dyspozycję:

Nr Umowy
kredytu

\

Telefon do
kontaktu:

I.

Proszę o wypłatę transzy kredytu zgodnie z poniższymi warunkami:

Data wypłaty:

\

\

(rok/ miesiąc/ dzień)
Data wypłaty nie może przekraczać podanej w Umowie Daty Ostatecznej Wypłaty Kredytu.
Kwota wypłaty

.

.

zł

gr

.

.

zł

gr

Kwota wypłaty
słownie
Imię i nazwisko/
Nazwa odbiorcy/
beneficjenta
Nr rachunku

Tytuł płatności:

Kwota wypłaty
Kwota wypłaty
słownie
Imię i nazwisko/
Nazwa odbiorcy
/beneficjenta
Nr rachunku

Tytuł płatności:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988
r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł
Infolinia (nr telefonu 1 9999 lub z zagranicy +48 61 81 1 9999; opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Kwota wypłaty

.

.

zł

gr

Kwota wypłaty
słownie
Imię i nazwisko/
Nazwa odbiorcy
/beneficjenta
Nr rachunku

Tytuł płatności:

W przypadku wystąpienia nadwyżki środków po zrealizowaniu wszystkich dyspozycji wypłaty zgodnie z umową kredytu, proszę o ich
przekazanie na mój rachunek bieżący.
Nr rachunku

II.

Rozliczenie ostatnio wypłaconej transzy
(dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową warunkiem wypłaty transzy jest rozliczenie ostatnio wypłaconej transzy)

1.
2.

Potwierdzam poniesienie wydatków ze środków pochodzących z ostatnio wypłaconej transzy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, wskazanym w harmonogramie budowy/remontu/wykończenia.
Potwierdzam wykonanie następujących prac, według stanu na dzień ………….…..
………………………………………………..…………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać wszystkie prace wykonane ze środków pochodzących z ostatnio wypłaconej transzy)

3.

Na dowód wykonania wszystkich powyższych prac, załączam kopię dziennika budowy* oraz zdjęcia przedstawiające
aktualny stan zaawansowania prac budowlanych na nieruchomości.
…………………………………………………………………………………….………
(wpisać dokładny adres/ położenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja)
*Kopia dziennika budowy jest wymagana dla kredytów przeznaczonych na budowę lub remont

III. Oświadczenie Kredytobiorcy
1.

Oświadczam, że wszystkie warunki uruchomienia niniejszej transzy kredytu wymienione w Umowie zostały wypełnione.

Podpis Kredytobiorcy składającego dyspozycję
……………………………………………………………………..

2

