PE£NOMOCNICTWO

Dnia

Miejscowoœæ
DANE MOCODAWCY
(imiê, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL)

Oœwiadczam, ¿e niniejszym ustanawiam swoim pe³nomocnikiem
córkê/syna (imiona rodziców)
zamieszka³¹/³ego
legitymuj¹c¹/cego siê dowodem osobistym serii

nr

wydanym przez

PESEL

któr¹/ego upowa¿niam do dokonywania w moim imieniu nastêpuj¹cych czynnoœci:

- z³o¿enia, wype³nienia i podania wszelkich niezbêdnych informacji we wniosku kredytowym Banku BPH S.A.
- zawarcia oraz podpisania z Bankiem BPH S.A., maj¹cym siedzibê w Gdañsku, Umowy Kredytu, o który ubiegam/my siê
zgodnie z wnioskiem

z dni a

- z³o¿enia oœwiadczenia o ustanowieniu lub zmianie treœci hipoteki na nieruchomoœci po³o¿onej w:

stanowi¹cej dzia³kê gruntu/lokal numer
do któr ej prawo

o po wierzchni
1)

pr zys³uguje/ pr zys³ugi waæ bêdzie

Pani/Panu
dla któr ej S¹d Rejonowy w
prowadzi ksiêgê wiecz yst¹ KW Nr
wystawienia weksla w³asnego in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹ do tego weksla, w zakresie zobowi¹zañ Mocodawcy podjêtych w zwi¹zku z zawart¹
przez Pe³nomocnika Umow¹ Kredytu,
ustanowienia innych zabezpieczeñ wymaganych przez Bank BPH S.A. w zwi¹zku z zawart¹ Umow¹ Kredytu, w tym zawarcia umów cesji wierzytelnoœci,
podejmowania wszystkich innych czynnoœci niezbêdnych w zwi¹zku z realizacj¹ wy¿ej powo³anej Umowy Kredytu w takim zakresie
w jakim Mocodawca móg³by je podj¹æ osobiœcie,
z³o¿enia wniosku o wyp³atê kredytu
przyst¹pienia do ubezpieczeñ grupowych oferowanych przez Bank: ubezpieczenia na ¿ycie, ubezpieczenia od ryzyka utraty prac, ubezpieczenia
budynków i lokali mieszkalnych,
sk³adania wszelkich oœwiadczeñ woli zwi¹zanych z Umow¹ Kredytu, wykonaniem obowi¹zków lub uprawnieñ wynikaj¹cych z Umowy lub zmian¹
postanowieñ Umowy, za wyj¹tkiem od³¹czenia od d³ugu Pe³nomocnika (je¿eli jednoczeœnie jest on Kredytobiorc¹).
Wszystkie wymienione wy¿ej czynnoœci wykonywane bêd¹ na warunkach i w sposób okreœlony przez Pe³nomocnika.
Jestem œwiadomy/œwiadoma, ¿e zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego niektóre czynnoœci wymagaj¹ pe³nomocnictwa udzielonego w szczególnej
formie i ze wzglêdu na to powy¿sze pe³nomocnictwo mo¿e byæ niewystarczaj¹ce. Zobowi¹zujê siê ponadto, ¿e nie odwo³am niniejszego pe³nomocnictwa
bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze.
Potwierdzony notarialnie
w³asnorêczny podpis osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa

Data i podpis Przedstawiciela Banku

Wa¿ne informacje:
1) Nale¿y uzupe³niæ o jedno z wskazanych rodzajów praw do nieruchomoœci: w³asnoœæ, u¿ytkowanie wieczyste, w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej.

