
                                                                                                           

z dnia

o powierzchni

1) do której prawo                                                                                                                                        przysługiwać będzie

Pani/Panu

dla której Sąd Rejonowy w 

 
prowadzi księgę wieczystą nr

nr

PESEL

Oświadczam, że niniejszym ustanawiam swoim pełnomocnikiem

córkę/syna (imiona rodziców)

zamieszkałą/łego

legitymującą/cego się dowodem osobistym serii

wydanym przez

którą/ego upoważniam do dokonywania w moim imieniu następujących czynności:

 - złożenia, wypełnienia i podania wszelkich niezbędnych informacji we wniosku kredytowym Banku BPH S.A.

 - zawarcia oraz podpisania z Bankiem BPH S.A., mającym siedzibę w Gdańsku, Umowy Kredytu, o który ubiegam/my się 

    zgodnie z wnioskiem

 - złożenia oświadczenia o ustanowieniu lub zmianie treści hipoteki na nieruchomości położonej w:

stanowiącej działkę gruntu/lokal numer

Wszystkie wymienione wyżej czynności wykonywane będą na warunkach i w sposób określony przez Pełnomocnika.

- składania wszelkich oświadczeń woli związanych z Umową Kredytu, wykonaniem obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy lub zmianą 

postanowień Umowy, za wyjątkiem odłączenia od długu Pełnomocnika (jeżeli jednocześnie jest on Kredytobiorcą).

Jestem świadomy/świadoma, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego niektóre czynności wymagają pełnomocnictwa udzielonego w szczególnej 

formie i ze względu na to powyższe pełnomocnictwo może być niewystarczające. Zobowiązuję się ponadto, że nie odwołam pełnomocnictwa niniejszego 

bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze.

-przystąpienia do ubezpieczeń grupowych oferowanych przez Bank: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od ryzyka utraty prac, ubezpieczenia 

budynków i lokali mieszkalnych,

- złożenia  wniosku o wypłatę kredytu

-podejmowania wszystkich innych czynności niezbędnych w związku z realizacją wyżej powołanej Umowy Kredytu w takim zakresie 

w jakim Mocodawca mógłby je podjąć osobiście,

-ustanowienia innych zabezpieczeń wymaganych przez Bank BPH S.A. w związku z zawartą Umową Kredytu, w tym zawarcia umów cesji wierzytelności,

-wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do tego weksla, w zakresie zobowiązań Mocodawcy podjętych w związku z zawartą 

przez Pełnomocnika Umową Kredytu,

PEŁNOMOCNICTWO

DANE MOCODAWCY

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL)

Miejscowość Dnia

Potwierdzony notarialnie 
własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa 

Ważne informacje:
1) Należy uzupełnić o jedno z wskazanych rodzajów praw do nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
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