
Wniosek o zmianę terminów warunków dodatkowych  
korzystania z kredytu

…….………….................………..dnia, ………..……r.

1. Imię...........................................Nazwisko.................................................  

zamieszkała/y: ..........................................................................................

2. Imię...........................................Nazwisko.................................................  

zamieszkała/y: ..........................................................................................

Santander Consumer Bank S.A.

ul. Legnicka 48 B

54-202 Wrocław

Dotyczy umowy nr………………....................………………......................…….z dnia ……….............……….............

 

z dnia………..……..........……w przedmiocie:

    przedłożenia w Banku odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku, na przedmiocie zabezpieczenia do ..........miesięcy*,

    przedłożenia w Banku potwierdzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem 

zabezpieczenia do ..........miesięcy*,

    przedłożenia w Banku właściwego aktu notarialnego przeniesienia na Kredytobiorcę własności nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania, 

do..........miesięcy*,

    przedłożenia w Banku dowodu złożenia we właściwym Sądzie wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej wraz z potwierdzeniem 

opłaty wniosku, do ..........miesięcy*,

    przedłożenia w Banku aktu notarialnego ustanowienia hipoteki zawierającego oświadczenie o złożeniu wniosku o wpis hipoteki i pobraniu opłat 

sądowych oraz podatku od czynności cywilno prawnych należnego z tego tytułu przez notariusza, do………miesięcy*,

    przedłożenia w Banku zaświadczenia bankowego potwierdzającego spłatę kredytu i/lub zaświadczenia o zgodzie poprzedniego banku wierzyciela na 

wykreślenie hipoteki do ……….miesięcy*,

    przedłożenia w Banku potwierdzonego przez właściwy Sąd wniosku o wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości będącej przedmiotem 

kredytu, na rzecz poprzedniego banku (wierzyciela), wraz z dowodem jego opłacenia, do …….miesięcy*,

    przedłożenia w Banku zaświadczenia wydanego przez właściwą Spółdzielnię Mieszkaniową, potwierdzającego przyjęcie Kredytobiorcy w poczet 

członków Spółdzielni, do ….…miesięcy*,

    przedłożenia w Banku złożonego we właściwym Sądzie wieczystoksięgowym wniosku o założenie księgi wieczystej oraz o wpis hipoteki, wraz  

z dowodem uiszczenia opłaty sądowej od każdego z wnioskowanych wpisów, do ……………miesięcy*,

   przedłoźenia w Banku dokumentów potwierdzających zakończenie budowy, określonych w pozwoleniu na budowę do ……………miesięcy*,

*- niepotrzebne skreślić



Wniosek o zmianę terminów warunków dodatkowych  
korzystania z kredytu

    ...................................................................................................................................................................................................................................

          ...................................................................................................................................................................................................................................

        ...................................................................................................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................................................................

          ...................................................................................................................................................................................................................................

        ...................................................................................................................................................................................................................................

Prośbę motywuję tym, że:………………………………………………………………………………………………………………………..................................

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

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

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

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

Upoważniam Bank do pobrania opłaty za powyższą operację w wysokości określonej w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji z wpłat dokonanych  

na rachunek spłaty kredytu.

Jednocześnie informuję, że najbliższą wpłatę na rachunek spłaty kredytu podwyższę o kwotę opłaty za powyższą operację.

(czytelne podpis/y Kredytobiorcy/ów)

*- niepotrzebne skreślić


