
 

Z2        Gdańsk, dnia ..............................................r. 
 
 

Oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki na rzecz Banku 
 
Oświadczam/y niniejszym, że w celu zabezpieczenia wierzytelności  wynikających oraz mogących wyniknąć  z tytułu Umowy 
Kredytu Nr .............. z dnia ................ r. udzielonego przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej Bankiem, 
Kredytobiorcy/om wymienionym poniżej: 
 
Pan/Pani................................................................................................, imię ojca............................., imię matki..............................., PESEL  ................................. 
oraz Pan/Pani......................................................................................, imię ojca ............................, imię matki ............................., PESEL  ................................. 
oraz Pan/Pani................................................................................. ...., imię ojca............................., imię matki.............................., PESEL  .................................. 
oraz Pan/Pani......................................................................................, imię ojca............................., imię matki.............................., PESEL  .................................. 
 
ustanawiam/y *hipotekę/hipotekę łączną na rzecz Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie do kwoty ………………………......................złotych 
polskich (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................... złotych polskich) z terminem zapłaty do dnia ................................... r. 
tytułem zabezpieczenia spłaty udzielonego przez Bank BPH S.A. *kredytu/kredytu indeksowanego kursem.............., zgodnie z 
Umową Kredytu nr …………..……………………….............. sporządzoną dnia...................................................... (w tym także podwyższeń kwoty Kredytu 
zaakceptowanych przez strony Umowy Kredytu w drodze aneksu), odsetek naliczanych według zmiennej stopy procentowej i 
innych należności mogących powstać w wykonaniu Umowy Kredytu oraz dokonanych w przyszłości zmian jej treści 
zaakceptowanych przez strony Umowy (w tym różnic kursowych, należności ubocznych w postaci opłat i prowizji, kosztów 
ubezpieczeń, kosztów zabezpieczeń, kosztów monitów, upomnień, wezwań do zapłaty, kosztów sądowych, kosztów windykacji i 
postępowania egzekucyjnego, kosztów zastępstwa procesowego), 
 
*na nieruchomości/nieruchomościach stanowiącej/stanowiących: 
a) lokal mieszkalny/dz. ew. nr ........................, o pow. ................................ m. kw., 
położenie ......................................................................................................, 
KW nr: ............................................................................................................, 
prawo do nieruchomości: ............................................................................................................................................................................................................................. 
 
b) lokal mieszkalny/dz. ew. nr ........................, o pow. ............................... m. kw., 
położenie ......................................................................................................, 
KW nr: ............................................................................................................, 
prawo do nieruchomości: ............................................................................................................................................................................................................................. 
 
_______________________________________________________________       _________________  

Czytelnie imię i nazwisko osoby uprawnionej do nieruchomości/Pełnomocnika tej osoby    Podpis   
  

PESEL:________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________       _________________  

Czytelnie imię i nazwisko osoby uprawnionej do nieruchomości/Pełnomocnika tej osoby    Podpis   
 

PESEL:________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________       _________________  

Czytelnie imię i nazwisko osoby uprawnionej do nieruchomości/Pełnomocnika tej osoby    Podpis   
 

PESEL:________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________       _________________  

Czytelnie imię i nazwisko osoby uprawnionej do nieruchomości/Pełnomocnika tej osoby    Podpis   
 

PESEL:________________________________________________________ 
 

 
              
 
 
 
 

                                                 
 niepotrzebne skreślić,  
 proszę wypełnić w przypadku gdy oświadczenie składa inna osoba niż wymieniony wyżej Kredytobiorca 
 

 

 

 

 

 

 


