
 
DYSPOZYCJA WYPŁATY ŚRODKÓW Z KREDYTU/ POŻYCZKI 
 

 
Ja/My niżej podpisany/a/ni ______________________________________ 
    ( imię i nazwisko Kredytobiorców)  
zgodnie z umową kredytu/pożyczki numer: _________________________ zawartą w dniu ______________ 
proszę o wypłatę zgodnie z poniższymi warunkami: 

Kwota wypłaty w PLN 
 

Imię i nazwisko/nazwa posiadacza 
rachunku 

 

Pełna nazwa Banku 
prowadzącego rachunek 

 

Nr rachunku 
                                

Tytuł płatności: 
 

  

Kwota wypłaty w PLN 
 

Imię i nazwisko/nazwa posiadacza 
rachunku 

 

Pełna nazwa Banku 
prowadzącego rachunek 

 

Nr rachunku 
                                

Tytuł płatności: 
 

 

Kwota wypłaty w PLN 
 

Imię i nazwisko/nazwa posiadacza 
rachunku 

 

Pełna nazwa Banku 
prowadzącego rachunek 

 

Nr rachunku 
                                

Tytuł płatności: 
 

 
Proponowana data wypłaty

1
: ___________________ 

 
Załączniki do dyspozycji (potwierdzenie nabycia prawa do nieruchomości, faktury, rachunki. etc.). 

 
1. ........................................................................................................................................................................................ 

2. .......................................................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................................................... 

 

Przyjęto:   
   

data, godzina, pieczęć imienna i podpis osoby przyjmującej dyspozycję  podpis/y Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/ów 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Kredytowania Osób Fizycznych w Ramach Usług Bankowości Hipotecznej Banku 
Millennium S.A.”, oraz „Regulaminu Kredytowania Osób Fizycznych w Ramach Usług Bankowości Hipotecznej Banku Millennium S.A. w 
programie „Rodzina na swoim”” uruchomienie kredytu lub transzy nastąpi we wskazanym terminie, o ile niniejsza dyspozycja wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia środków z kredytu, określonych w umowie kredytu i 
Regulaminie, zostanie złożona na 3 dni robocze, a w przypadku konieczności zlecenia przez Bank kontroli inwestycji na 10 dni roboczych 
przed planowaną datą uruchomienia środków. 

W przypadku niezłożenia przez Kredytobiorcę dyspozycji wypłaty w terminie określonym powyżej, Bank zastrzega sobie prawo do 
uruchomienia środków w terminie późniejszym niż wskazany w dyspozycji, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni roboczych, a w przypadku 
konieczności zlecenia przez Bank kontroli inwestycji 10 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji wypłaty przez Kredytobiorcę. 

Przypominamy również o konieczności zapewnienia na rachunku w dniu wypłaty środków na pokrycie prowizji i opłat należnych zgodnie z 
zawartą Umową Kredytu/Pożyczki oraz, w dniu składania dyspozycji, środków na pokrycie kosztu przeprowadzenia kontroli inwestycji zgodnie 
z Cennikiem Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna (o ile dotyczy). 

                                                           
 



        
 

1
 Proponowany termin wypłaty nie może być krótszy niż określony w Regulaminie 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

 
 

Spełnione zostały warunki do wypłaty. 
Zatwierdzono do wypłaty w dniu:  

  
 

   (podpis i pieczęć Pracownika ) 

Wypłacono w dniu:  
  

 

   (podpis i pieczęć Pracownika ) 

 


