
 
 

 

 

I.  Dane Klienta 

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

Nr telefonu  

E-mail                                                 zamiana na:  

 
 

Dyspozycja wcześniejszej częściowej spłaty kredytu/pożyczki 
 

  * Pamiętaj o zapewnieniu środków pieniężnych na wskazanym rachunku do spłaty kredytu/pożyczki. 
     W przypadku braku lub niewystarczającej kwoty środków dyspozycja nie zostanie zrealizowana. 
  * Spłata zostanie zrealizowana zgodnie z zapisami umowy kredytowej. 
  * Za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki zostaną pobrane opłaty zgodne z postanowieniami umownymi oraz obowiązującą 
     na dzień realizacji dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji Banku Spółdzielczego w Gliwicach. 

 
 

II.  Parametry kredytu/pożyczki, którego dotyczy dyspozycja 

Typ kredytu 
 kredyt gotówkowy 
 kredyt hipoteczny 
 pożyczka hipoteczna 

Numer umowy kredytowej  

NRB kredytu/pożyczki, 
którego dotyczy dyspozycja 

 

NRB rachunku,z którego ma być dokonana spłata 
kredytu/pożyczki oraz rozliczenie opłat i prowizji 

 

Kwota częściowej spłaty   PLN /   ............ * 

Sugerowana data spłaty 
/najwcześniejszą datą spłaty może być następny dzień 

roboczy po złożeniu dyspozycji/ 
 

 
Dyspozycja Kredytobiorcy w sprawie zasad spłaty pozostałej części kredytu 

Jednocześnie wraz ze spłatą  
kredytu/pożyczki proszę o: 

 

 zmniejszenie wysokości rat kredytu przy zachowaniu obecnego okresu kredytowania 
      (wymaga wydania nowego, bezpłatnego harmonogramu spłat) 
 

 skróceniu okresu kredytowania 
      (wymaga wydania nowego, bezpłatnego harmonogramu spłat oraz podpisania aneksu do zawartej umowy 
        kredytu/pożyczki, za który zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą Opłat i Prowizji) 
 

 

III.  Inne/dodatkowe informacje 

 

 

IV.  Oświadczenia Wnioskodawcy 

Wyrażam zgodę, w związku ze złożeniem dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, na: 
- kontakt telefoniczny 
‑ przesyłanie wszelakiej korespondencji w podanym zakresie dyspozycji 
na zweryfikowane przeze mnie powyżej dane, tj. nr telefonu oraz adres mailowy. 

 
 
 

……………………………………………………………………..     …………………………………………………………………………………….. 
       (miejscowość i data)         (podpis Wnioskodawcy) 

 

* właściwe zaznaczyć/uzupełnić właściwą walutą 



 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DYSPOZYCJI 

Potwierdzam przyjęcie  
dyspozycji wcześniejszej spłaty 

 
 
 
 
 ………………………………………..……..             …………………….…………………………….………… 
          (data przyjęcia dyspozycji)  (pieczątka i podpis  pracownika Banku) 
 

 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE WYKONANIA DYSPOZYCJI 

Status dyspozycji 
 Realizacja 

 

 Odmowa – powód: ….……………………………………………………………..………………………………………………. 

Kwota spłaty 

 
………………………………………………………..…… 
 

 
 PLN /   ............ * 

 

z czego: 

 
 Kapitał    ………………………………….……..… 

 

 Odsetki  …………………………..………….…… 
 

 Koszty    …………………………..………….…… 
 

 
 PLN /   ............ * 

 

 PLN /   ............ * 
 

 PLN /   ............ * 
 

Prowizja za wcześniejszą spłatę 
 

 …………………………………………….………….. 
 

 
 PLN /   ............ * 

 

Prowizja za aneks do umowy 
 

 …………………………………………….………….. 
 

 
 PLN /   ............ * 

 

 

Dokumenty podpisane przez Kredytobiorcę w związku z zadysponowaniem pozostałej kwoty do spłaty 

Dokumenty 

 
 

 Nowy Harmonogram spłat wydany dnia …………………………….. 
 
 

 Aneks do umowy kredytu/pożyczki podpisany dnia …………………………….. 
 

Uwagi / dodatkowe informacje  

Potwierdzam wykonanie 
dyspozycji wcześniejszej spłaty 

 
 
 
 
 ………………………………………..……..             …………………….…………………………….………… 
          (data wykonania dyspozycji)  (pieczątka i podpis  pracownika Banku) 

 

 
* właściwe zaznaczyć/uzupełnić właściwą walutą 


