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DYSPOZYCJA
CAŁKOWITEJ PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI 1
DANE KREDYTOBIORCY/ POŻYCZKOBIORCY
FIRMA
REGON
Nazwa / firma

NIP
KRS (dotyczy spółek)

OSOBA FIZYCZNA
Imię i nazwisko
PESEL
DANE KREDYTU / POŻYCZKI
Nr umowy
Planowany termin dokonania spłaty (DD-MM-RRR)
Całkowita
kwota do spłaty
(wypełnia Bank,
jeżeli Dyspozycja
składana w oddziale)

–

–

r.

Idea Bank S.A. („Bank”) informuje, że na dzień wskazany
jako Planowany termin dokonania spłaty całkowita kwota środkówdo spłaty Umowy Kredytu/ Pożyczki wynosi:

PLN

Źródło pochodzenia
środków na spłatę
Kredytu/ Pożyczki

1

Nie dotyczy umów podlegających rygorowi Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) czyli umów w wysokości nie
większej niż 255 550 zł (za umowy podlegające rygorowi Ustawy o kredycie konsumenckim uznaje się w szczególności umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowę o kredyt (pożyczkę), w której kredytodawca (pożyczkodawca) zaciąga zobowiązanie
wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy (pożyczkodawcy) spełnionego świadczenia, umowę o kredyt odnawialny) oraz
umów kredytowych (pożyczki) udzielanych przy udziale środków pochodzenia zewnętrznego (w tym środków pochodzenia publicznego).
ZGODY I OŚWIADCZENIA

1. Kredytobiorca / Pożyczkobiorca wnioskuje o całkowitą przedterminową spłatę Kredytu/ Pożyczki na warunkach wskazanych w niniejszej dyspozycji.
2. W przypadku złożenia dyspozycji za pomocą przesyłki listowej, Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie informacji o całkowitej kwocie środków do
spłaty Kredytu / Pożyczki na Planowany termin spłaty telefonicznie, na numer telefonu udostępniany przez Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę do kontaktu z Bankiem.
3. Bank zrealizuje dyspozycję w terminie wskazanym jako Planowany termin dokonania spłaty („Termin”) pod warunkiem zapewnienia przez Kredytobiorcę /
Pożyczkobiorcę całkowitej kwoty środków do spłaty Umowy Kredytu / Pożyczki na rachunku Kredytu / Pożyczki lub rachunku bieżącym/ oszczędnościowo –
rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że jeżeli Termin jest krótszy niż 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji w oddziale Banku lub wpływu do siedziby Banku
(„Data Wpływu”) Bank zrealizuje dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od Daty Wpływu.
4. W przypadku zapewnienia środków w kwocie niższej niż wskazanej w niniejszej dyspozycji lub przekazanej telefonicznie zgodnie z ust. 2, Bank zaliczy otrzymaną
kwotę na częściową spłatę Kredytu/ Pożyczki (do wysokości wpłaconej kwoty), a do Kredytobiorcy/ Pożyczkobiorcy zostanie przesłany nowy Harmonogram Spłat.
5. Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca upoważnia Bank do pobrania środków z Kaucji na rzecz całkowitej spłaty Kredytu/ Pożyczki, w przypadku niezapewnienia
środków w wystarczającej kwocie do realizacji niniejszej dyspozycji.
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6. Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca oświadcza, iż pozostałe po całkowitej spłacie Kredytu / Pożyczki środki oraz środki wynikające z rezygnacji z Ubezpieczeń, o ile
dotyczy, Bank ma przekazać na następujący rachunek bankowy:

7. Kredytobiorca / Pożyczkobiorca oświadcza, że w związku z całkowitą spłatą Kredytu / Pożyczki składa rezygnację z ubezpieczeń (Ubezpieczenie od Utraty Wartości Nieruchomości 2; Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 2; Ubezpieczenie na
Życie i Zdrowie Kredytobiorców 2; Ubezpieczenie od Upadłości 2; Ubezpieczenie od Utraty Zysku 2; Ubezpieczenie użytkowników karty na
wypadek nieuprawnionego użycia karty2; Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata 2; Ubezpieczenie od Utraty Zysku 10 plus 2; Ubezpieczenie
dla użytkowników karty kredytowej Lion’s Bank 2; Ubezpieczenie na życie dla użytkowników karty kredytowej Lion’s Bank 2; Ubezpieczenie od utraty stabilności finansowej 2; Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytobiorcy 2), do których przystąpił w związku
z zawarciem Umowy Kredytu / Pożyczki.
2

TAK

NIE

jeśli dotyczy

8. Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wynikających z Umowy Kredytu/ Pożyczki należności wobec Banku do dnia dokonania
całkowitej przedterminowej spłaty Kredytu/ Pożyczki .
9. Z tytułu całkowitej przedterminowej spłaty Kredytu/ Pożyczki Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy
Kredytu/ Pożyczki, chyba że Umowa Kredytu/ Pożyczki stanowi inaczej.
10. (wypełnić, jeżeli dotyczy) Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca wnioskuje o zmianę danych udostępnionych do kontaktu z Bankiem (w tym adresu korespondencyj- nego) na:
Nr domu/ nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Adres e – mail

PODPIS!

Ulica

Miejscowość, data, podpisy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców zgodne z Kartą Wzorów
Podpisu

KLIENT

Potwierdzam własnoręczności podpisu Kredytobiorców / Pożyczkobiorców
Data, podpis, pieczątka osoby reprezentującej Idea Bank S.A.

BANK
Potwierdzam zgodność podpisu Kredytobiorców / Pożyczkobiorców z Kartą Wzorów Podpisu
Data, podpis, pieczątka pracownika Idea Bank S.A. akceptującego dyspozycję

BANK

1608311440

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

