WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Bank Millennium S.A.

Placówka numer:

Kredytobiorca

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data:

RRRR-MM-DD

PESEL1):

Proszę o wystawienie2):
zaświadczenia o obsłudze/zadłużeniu niżej wymienionego kredytu/ kredytów obejmujące spłaty w okresie od

1)

i saldo zadłużenia na dzień wystawienia /

do

ze wskazaniem w zaświadczeniu wyłącznie moich danych/

danych wszystkich kredytobiorców
Dodatkowo wnioskuję o podanie numeru konta technicznego do spłaty

2)

zaświadczenia o spłacie całkowitej niżej wymienionego kredytu/ kredytów

3)

zaświadczenia o spłacie częściowej niżej wymienionego kredytu/ kredytów

4)

zaświadczenia o poniesionych kosztach z tytułu niżej wymienionego kredytu/ kredytów, w okresie od

5)

Koszty z tytułu ubezpieczeń i spłaty odsetek
Koszty z tytułu ubezpieczeń
Koszty z tytułu spłaty odsetek
Koszty opłaty z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu
Koszty opłaty z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia pomostowego
Koszty prowizji za podwyższone ryzyko
Koszty prowizji za zwiększone ryzyko Banku z tytułu występowania niskiego wkładu
Koszty opłaty z tytułu wyceny/ kontroli inwestycji
inne
zaświadczenia o udzieleniu kredytu

6)

zaświadczenie o odłączeniu kredytobiorcy

7)

oświadczenie o braku podpisania umowy podstawienia

do

:

dotyczącego kredytu:
Rodzaj produktu

Numer umowy

Umowa

kredytowego:

kredytowej:

podpisana dnia:

8)

Dodatkowe informacje do umieszczenia na zaświadczeniu (należy określić zakres żądanych informacji):

Zaświadczenie jest niezbędne2):
na potrzeby własne.
w celu refinansowanie kredytu z uwagi na warunki cenowe.
w celu konsolidacji wszystkich zobowiązań.
w celu przedłożenia u Notariusza.
celem przedłożenia w
.
W przypadku przekazania środków na spłatę kredytu, wyrażam zgodę aby środki na spłatę wpłacone na rachunek techniczny Banku wskaznay w
wystawionym zaświadczeniu zostały przeksięgowane i zablokowane na moim rachunku wskazanym do obsługi kredytu do momentu dokonania
całkowitej spłaty kredytu, na podstawie złożonej przeze mnie dyspozycji wcześniejszej spłaty.
Sposób odbioru zaświadczenia2):
odebrane w placówce:

numer i adres placówki

osobiście
przez osobę przeze mnie upoważnioną
wysłane listem zwykłym na adres:

imię i nazwisko osoby upoważnionej
adres

rodzaj i numer dokumentu
nazwa Odbiorcy

Należna Bankowi opłata za wydanie zaświadczenia, zgodna z Cennikiem usług, została pobrana przez Bank z rachunku nr
00

w kwocie:

2)

PLN / w gotówce w kwocie:

1160 2202 0000

PLN.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż opłata pobrana w dniu złożenia wniosku nie podlega zwrotowi, niezależnie od tego czy
wnioskowane zaświadczenie zostało odebrane.

Podpis i pieczątka imienna osoby reprezentującej Bank

Podpis wnioskodawcy

Wniosek złożony:

w placówce

telefonicznie

faksem

CIF:
1)
2)

w przypadku braku numeru PESEL prosimy podać datę urodzenia w formacie RRRR/MM/DD
zaznaczyć właściwe

