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Bankowy tytut egzekucyjny nr 40759

Wierzyciel:

Powszechna Kasa Oszcz^dnosci Bank Polski Spotka Akcyjna z siedzib^ w Warszawie przy ul. Pulawskiej 15, 02- 
515 Warszawa zarejestrowana w  S^dzie Rejonowym dia m. st. Warszawy, X III Wydzial Gospojarczy Krajowego 
Rejestru S^dowego pod n jm e rem  KRS 0000026438, REGON 016298263, Oddzial Centrum Restrukturyzaqi i 
W indykacji w  Warszawie, Biuro w  Szczednie, pi. O tla Batego 5, 70-562 Szczecin.

Na podstaw ie k s i^  WIerzyciela stwierdza siQ, 2e na dzieh 06 listopada 2012 r. figuruje w  nich wymagalne 
zadluzenie solidarnie zobowiazanych:

- PYLAK KATARZYNA, PESEL 77012117022, 
zam. RYBACKA 4 /1 , 72-330 M RZE^NO
- PYLAK M lRO StAW  , PESEL 76081805256 , 
zam . RYBACKA 4/1  . 72-330 MRZEZYNO

z ty tu lu  um owy KREDYT HIPOTECZNY MIX n r 39102028210000149600105684 z dnia 11 lutego 2009r.,

Na p latne i wym agalne zobowiazanie diu2nikow solidarnych skladajasi^:

1) niesplacona naleznoa: glowna w  w ysokok i 421963,51 PLN,

2) odsetki w  w y s o k o k i 71092,84 Pi.N za okres 01 marca 2012 r. do 06 Ustopada 7012 oaliczonn od 
kw o ty  niespfaconej na leznok i gfowne] wskazanej w  pkt 1,

3) stopy procentowe (w  stosunku roa nym ), wedlug kt6rych na liaane byty odsetki:

.  2012-03-01 - 2012-05-09 : 24 %
2012-05-10 - 2012-11-06 : 25 %

4) koszty w  w y s o k o k i 30,00 PLN

l^cznie : 493086,35 PLN (slownie: czterysta dziew i^dziesiat trzy tysiace osiemdziesiat s z e k  PLN i 
35 /100 )

Dalsze nalezne odsetki od dnia 07 listopada 2012 r. do dnia zaplaty na liaane sa od kwoty 421963,51 PLN w  
w y s o k o k i 25%  w  stosunku ro a n ym  i obciazaja diuznika.

Na podstaw ie niniejszego bankowego tytuKj egzekucyjncgo egzekucja b ^ z ie  prowadzona na rz e a  Powszechnej 
Kasy OszczQdnoki Banku Polskiego S.A.

N inie jszy bankowy ty tu t egzekucyjny wystawiony zostal na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy 
z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).
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y  P O S TA N O W IE N IE
Dnia 29 listopada 2012 r.

S^d Rejonowy w Gryficach 1 Wydziat Cywilny 
w skJadzie Pi-zewodnicz^cy: SSR Romualda Bozek. - Makowka 
po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. w Oryilcach 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powszechnej Kasy Oszcz^dnosci Banku Polskiego Spolki Akcyjnej z 
sicdzib:) w Warszawie Oddzialu -  Centrum Restrukturyzacji i VVindykacji 
przy udziale: Katarzyny Pylak, Miroslawa Pylaka
o nadanie klauzuli wykonalnosci 
postanawia:

I.

II.

III.

nadac klauzul? wykonalnosci bankowemu tytulowi egzekucyjnemu 
nr 40759 wystawionemu przez wierzyciela Powszechnq K.as? Oszcz^dnosci Bank 
Polski Spolk? Akcyjn^ z siedzib^_ w Warszawie Oddzial -  Centrum 
Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie, Biuro w Szczecinie w dniu 
07.11.2012 r. przeciwko dluinikom Katarzynie Pylak i Miroslawowi Pylakowi, z 
ktdrcgo wynika solidarny obowi^ek swiadczenia na rzecz wierzyciela kwoty 
493.086.35 zl. (czterystu dziewi?cdziesi?ciu trzech tysi^cy osiemdziesi^ciu szesciu 
zlotych trzydziestu pi^ciu groszy) z odselkami umownymi w wysokgsci 
czterokrotnosci siopy kredytu lombardowcgo NDP, liczonyini w stosunku 
rocznyrn od kwoty 421.963.51 zf. i od dnia 07.11.2012 r. do dnia zaplaty, klore na 
dzieh sporz^zenia lytulu egzekucyjnego wynosz^ 25 %. lecz nic wi^cej n it  do 
kwoty 642.000,00 zi. (sze^ciuset czterdziestu dw6ch tysi?cy zlotych); 
zas^dzic solidamie od dhiZnik6w na rzecz wierzyciela kwot^ 171,11 zt. (stu 
siedemdziesi^ciujeden zlotych Jedenastu groszy) tytulem kosztbw postqpowania; 
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 29 listopada 2012 roku S'^d Rejonowy 
w Gryficach stwierdza, Ze niniejszy tytul uprawnia do egzekucji w caloici oraz 
poleca wszystkim organom, urz^dom oraz osobom, ktorych to moze dotyezye, aby 
posianowienia tytulu niniejszego wykonaly, a gdy o to prawnic b^d^ wezwane, 
udzielily pomocy. Orzeczenie podlcga wykonaniu jako natychmiast wykonalne” .

SSR Romualda Bozek - Makowka

UZASADNIENIH

Wnioskodawca zloiyl wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemu tvtulowi 
egzekucyjnemu wystawionemu zgodnie z art. 96 ustawv' z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe / Dz.U. 140. poz.939 / i za.s^dzenie kosztow postepowania.

Skoro z dokumentu tego wy'nika, iz wierzytelnosc wnioskodawey powsiala z tytulu 
umowy zawartej mi^dzy stronami w dniu 11.02.2009 r. i jest wymagalna to na podstawie art. 
97 i art. 98 ust.2 powolanej wyZej usiawy oraz art. 781 § 2 kpc i ait. 770 kpc nalezalo orzee 
jak w punkeie 1 i 11 ,‘ieniencji.
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UMOWAUGOOYNR 58/2013/EB

li
Bank Polski

W dn»u 25.01.2013 r. pomi^dzy;
Powszechnq Kosq Oszcz^dno^ci Bankiem Polskim Spbtkq Akcyjnq z siedzibq w WofszGwie ul. Pubwskiej 15, 
zGrejestrowonq w Sqdzie Rejonowym dlo m.st. Worszowy w Wofszowie, XIII Wydziof Gospodofczy 
Krojowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, RFGON 016298263. kopitol 
zoklodowy (knpitol wptocony) 1 250 000 000 z\, Oddziai Centrum Restrukturyzocji I Windykocji Biuro w 
Szczecrnie, zwonq dale] ,PKO BP SA", w imrenlu ktorej dziolojq;
1. Powet jokubczok - petnomocntk
2. Angelika Paziewicz-Bqcler - petnomocnik 
a Panstwem
Kotorzyna Pylak PESEL77012117022

Mirostaw Pylak PESEL76081805256 
zam. 72-330 Mrzezyno, ul. Rybocko 4/1 
zwanych dole] „Klieiitem” 
zwonymi dolej tqcznie .stronomi"
z o s ta to  zQ w orta u m o w o  ugody, zwano dole j „ugodq" o  nostqpujqcej trebci:

§1-
1. Przedmiotem ugody jest okreslenie nowych worunkow splaty zadluzenio z tytutu umowy kredytu 

hipoteczny MIX nr 39 1020 2821 0000 1496 0010 5684 z dnia 11.02.2009 r.. zawortej przez 
Powszechnq Kosq Oszczqdnosci Bonkiem Polskim Spolkq Akcyjnq, ktbra do dolszej obstugi zostoto 
przekazana do PKO BP S.A. Oddziof Centrum Restrukturyzocji i Windykocji Biuro w Szczecinic, zwonej 
dolej „umowq".

2. Zo zoworcie ugody PKO BP SA nie pobierze prowizji.
3. Ston zodluzenio no dztert 25.01.2013 r. wynosi ogblem 515 730,89 zt (slownie: piqcset piqtnoscie 

lysiqcy siedemset trzydzieSci ziotych 89/100) w tym:
1) ztytulu kopltolu wymogolnego 421 963,51 zl
2) z tytutu odsetek skopitolizowonych 13 736,42 zl
3) z tytutu odsetek i oplot/prowizje wymogolnych 3 531,05 zi
4) z tytutu odsetek kornych 76 499,91 zt
i zostoje on objqty przedmiotowq ugodq wroz z dolszymi odsetkomi zo okres od 25 styeznio 2013 r. do 
dnio wejscio w zycie ugody, noliczonymi zgodnie z dotychezas obowiqzujqcyiiii zosodoml noliczonio 
odsetek. tj. stonowi cotkowito kwotq kredytu.

4. Srodki objqte ugodq nie podlegojq wyptocie.
5. Klient uznoje w cotosci zodtuzenie wobcc PKO BP SA o ktorym mowo w ust. 3. i zobowiqzuje siq je 

sptocib no worunkoch okreslonych w niniejszej ugodzie.
6. Ugodo zowarto jest no okres od dnio 2013 r. do dnia 20 styeznio 2047 r.
7. Do ugody stosuje siq przepisy ustowy o kredycie konsumenckim w zokresie w niej okreslonym.

1. Cotkowito kwoto do zoptoty wynosi zt.
2. Rzeczywisto roczno stopo oprocentowonio wynosi
3. Oo wyliczefilo wIelkoScI, o ktorych mowo w ust. 8 i 9 przyjmuje siq, ze ugodo b§dzie obowiqzywoc przez 

ezos no ktory zostoto zowarto. oprocentowonie ugody nie ulegnie zmlonie w colym okresie sptoly ugody 
oroz ze PKO BP SA oroz Klient wypetnio zobowiqzonia wynikojqce z ugody w terminoch w niej 
okreslonych.

4. WielkoScI, o ktbrych mowo w ust. 8 i 9 mogq ulegoc zmionom w okresie obowiqzywonlo ugody w 
przypodku zmlonij oprocentowonio iiiesptoconio rot ugody zgodnie z hormonogromem.

5. Wielkosci, o ktorych mowo w ust. 8 i 9 wyliezone so zgodnie z ustowq z dnio 12 mojo 2011 r. o kredycie 
konsumenckim,

§3.
1 . Strong ustolojq, ze sptoto zodtuzenlo, o ktdrym mowo w 1 ust. 3 wroz z dolszymi odsetk^i. o ktbrych 

mowo w ust. 4 noslqpi w rownych (onnuitetowych) roloch miesiqcznych ptotnych o<̂  20-go dny

Powszechno Kaso Dsic/^dnoVi Rook Polski SpMka AkcyjrM. 02 S15 Worvowg ul Pulowsko 15
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kazdego miesiqco w wysokoSci i terminach ustolonych w zowiadomieniu. poczqwszy od 20 liitcgo 2012 
roku do dnia 20 stycznia 2047 r. PKO BP SA wysyfo foz no trzy miesiqce zawiadomienie o wysokosci 
naleznych spfol rot no co nojmniej 10 dni przed terminem splaty.
Pierwszo wploto uwiorygodniojqca w wysokoSci.....................pfotna w dniu zowarcio uinowy ugody

2. Ookonywone przez Kliento wpfaty b§dq zoliczone w pierwszej kolejnosci no sptot^:
1) kosztow, prowizji i opfot,
2) odsetek od zodfuzenio przeterminowonego,
3) odsetek zoleglych,
4) zodfuzenio przeterminowonego z tytufu kredytu,
5) odsetek biezqcych,
6) zodfuzenio z tytufu kopitofu

3. Klient przez cofy czos obowiqzywonio umowy mo prowo do otrzymonio no wniosek bezpfotnego 
hormonogromu spfoty.

4. Zodfuzenie z tytufu kopitofu poczqwszy od dnio wcjscio w zycie ugody jest oprocentowone wedfug 
obowiqzujqcej w PKO BP SA zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym, ktorej wysokosc jest 
ustolono joko sumo stowki referencyjnej i morzy PKO 6P SA.

5. Morzo PKO BP SA jest stofo w okresie obowiqzywonio ugody i wynosi 3,8 punktdw procentowych.
6. Stowk^ referencyjnq stonowi WI60R 3M. przez ktorq rozumie siq notowonq no worszowskim njnku 

miqdzybonkowym stop^ procentowq dio miqdzybonkowych depozytow trzymiesi^cznych oferowonych 
no worszawskim rynku mi^dzybonkowym. Olo celow ustolenio stowki referencyjnej WIBOR 3M PKO 
BP SA posfuguje si? stowkq WIBOR dIo depozytbw trzymiesigcznych, publikowanq no stronie 
informocyjnej Reuters w 2 dniu poprzedzojqcym rozpocz?cie pierwszego, kolejnych (trzymiesl?cznych) 
i ostotniego okresu obrochunkowego, zo joki odsetki od ugody sq noliczone i spfocone.

7. W przypodku brnku notowoh stowki referencyjnej WIBOR dio dcnego dnio do wyiiczenio stopy 
procentowej stosuje si? odpowiednio notowonio z dnio poprzedniego, w ktorym byfo prowodzone 
ostotnie notowonie stowki WIBOR.

8. W dfiiu sporzqdzenio umowy stowko referencyjno WIBOR okre^lono w sposob, o ktorym mown w ust. 6 
i 7, wynosi 4,03%, o oprocentowonie ugody wynosi 7,83% w stosunku rocznym.

9. Zmiono wysokosci stowki referencyjnej powoduje zmian? wysokosci oprocenlowonia ugody o tokq 
somq liczb? punktow procentowych.

10. PKO BP SA powiadomio Kliento o kozdej zminnie wijsokoki oproccntowonio ugody. z podoniem 
terminu, od ktorego zmiono to obowiqzuje.

1 1 . Po zmlonie oprocentowonio ugody, wysoko^d rot okreslonych w hormonogromie, o ktorym mown w 
ust. 1 ulego zmianie.

12. PKO BP SA powiodomi Kliento o zmlonie wysokosci rot ugody, o ktorych mowo w ust. 1 przesyfojqc 
ZQwiodomienie, ktdre stonowi integrninq cz?sc ugody.

13. Brok spfoty zodfuzenio w terminie i kwocie wskozonej w hormonogromie, o ktorym mown w ust. 1
skutkuje, ze nost?pnego dnio nie spfocono kwoto stoje si? zodfuzeniem wymogoinym i
przeterminowonym.

§4
1. No poczet spfoty zodfuzenio Klient b?dzie dokonywof wpfat no bezpfotny, nieoprocentowony rochunek

przeznoczony wyfqcznie do spfoty zodfuzenio prowodzony w PKO BP SA nr
18102047950000980202611507.

2. Zmiono numeru rochunku do spfot nie wymogo wprowodzenio zmion w niniejszej ugodzie oneksem; o 
zmianie rochunku Klient zostonie powiodomiony pisemnie.

3. Spfoto zodfuzenio b?dzie nostqpowod poprzez potrqcenie przez PKO BP SA srodkow pieni?znych z 
rochunku przeznoczonego do spfot.

4. Zo dot? spfoty zodfuzenio uznoje si? dzieh, w ktorym zostonie dokononc potrqcenie no poczel spfoty 
zodfuzenio.

5. Potrqcenie no poczet spfoty zodfuzenio b?dzie dokonone w dniu powstonio wymogolnoSct zodfuzenio 
olbo w dniu okreslonym w zfozonej przez Kliento dyspozycji wczeSniejszej spfoty a w przypodku 
powstonio zodfuzenio przeterminowonego. potrqcenie b?dzie dokonone w dniu wpfywu srodkdw no 
rochunek przeznoczony do spfoty zodfuzenio.

6. Klient zobowiqzuje si? do zopewnienio srodkdw pieni?znych no spfot? ugody no rochunku, o ktorym 
mowo w ust. 1. w terrninoch sploty.

7. Wpfoto drodkow powinno bye dokonono odpowiednio wczedniej, tok oby srodki znolozfy si? no
rochunku, o ktdrym mowo w ust. 1. w terminie okreilonym w hormonogromie. _
Jezeli termin spfoty noleznoSci PKO 6P SA przypodo no dzieh wolny od procy, uwozo s i? y z 6 l^ in  
spfoty zostot zochowony. gdy spfoto nostqpifo w pierwszym dniu roboczym nost?pujqcym po tym dniu!
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1 .

2.

3,

1 .

9. W przypodku, gdy no rochunku do spfoly, po dokononiu sptoty biezqcej roty, pozostonie nodwyzko 
sfodkow. srodkl te pozostajq no rochunku do terminu rozHczenia nostqpnej roty, chybo. ze Klient ztozy 
dyspozycj? wczesniejszej spfoty.

§5.
Klient mo prowo do spfoty cotosci olbo cz^sci zodtuzenio przed terminem ustolonym w hormonogromie 
sptoty.
WczeSniejszo sploto zodtuzenio dokonywono jest zgodnie z pisemnq dyspozycjo kliento.
W przypodku dokonanio wczesniejszej splaty przez kliento ulegnie zmionie hormonogrom sptoty, o 
ktorym mowo w ust. 1 zgodnie z postonowienloml dyspozycji, o ktorej mowa w ust. 23.
Zo dokononie wczesniejszej splaty PKO BP SA nie pobiero prowlzji.

§6.
Zobezpleczenie splaty ugody stonowi zobezpieaenie okreslone w umowlc, o ktbrcj mowo w § 1 ust. 1 tj.:

1) Hipoteko umowno zwykio w kwocle 428 000,00 PLN oroz hipoteko umowno kaucyjno do kwoty 
98 440,00 PLN wpisonn w ksiqdzc wieczyslej o numerze SZ1G/00027425/1 prowodzonej przez Sqd 
Rejonowy w Gryficoch V Wydziol Ksiqg Wieczystych dlo nieruchomoSci polozonej w Mrzezynie, ul. 
Rybockn 4/1,

2) cesjo prow z umowy ubezpieczenio ww. nieruchomosci,
3) weksel in blonco kredytobiorcy wroz z deklomcjo wekslowq.

2. Opioty z tytulu ustonowienio I zwolnienio zobezpieczeh sploty ponosi Klient.

§7.
1. W okresle obowiqzywonio ugody PKO BP SA zostrzego sobie prowo monitorownnio:

1) zdolnosci do termlnowej sploty coloSci zodluzenio obj^tego ugodq,
2) wortosci zobezpieczenlo ugody poprzez zopewnienie niezbqdnych informocjl, mozllwosci inspekcji 

i oceny stonu przedmiotu zobczpicczcnio, znrbwno przez procowniko PKO 6P SA jok i powolonych 
przez PKO BP SA ekspertow.

2. PKO BP SA moze zozqdoc ustonowienio. w tcrmlnie 30 dni, dodotkowego zobezpieczenio sploty 
w przypodku;
1) zogrozenio terminowcj sploty zodluzenio.
2) obnizenio s if wortosci przyj^tego zobezpieczenio splaty w relocji do kwoty zodluzenio.

§8
1. PKO BP SA moze wypowiedzieC ugodq w przypodku niedotrzymonio przez kliento zobowiozon 

okre^lonych w ugodzie, w szczegblnoSci brnku sploty zodluzenio zgodnie z hormonogiomem, negotywnej 
oceny zdolnosci do sploty zodluzenio olbo zogrozenio upodlokiq.

2. PKO BP SA zowiodomi Kliento o wypowiedzeniu ugody osobiscie olbo llstem polecoiiym zo zwrolnym 
poSwiodezeniem odbioru.

3. PKO BP SA moze wypowiedziec ugodq z jednomlesiqanym terminem wypowiedzenio a w przypodku 
zogrozenio upodlosciq z 7 dniowym terminem wypowiedzenio.

4. Zo dotq skuteeznego dorqczcnio korespondeneji zwigzonej z umowo i ugodq uznoje siq:
1) dziert odbioru korespondeneji. wynikojqcy z pokwitowonio odbioru zlozonego:

o) no zwrotnym poj^wiodczeniu odbioru.
b) w obecnosci procowniko Bonku,

2) ostntni dzieh terminu wyznoczonego przez pocztq no podjqcie owizowonej przesylki wyslonej no 
ostotni wskozony przez dluzniko odres do korespondeneji.

5. W kozdym ezosie Klient moze wypowledzied ugodq z jednomiesiqcznym terminem wypowiedzenio.
6. Po uplywie terminu wypowiedzenio ugody, colosc niesploconego przez Kliento zodluzenio stoje siq 

zodluzeniem wymogalnyin i przeterminowoiiym.

§9.
1 Od colego zodluzenio przeterminowonego i wymogolnego, z wylqczeniem kwoty noleznych odsetek, 

kosztbw, prowizji i opiot, zo kozdy dzieri opoznienio w splocie PKO BP SA pobiero od kwoty zolcglej roty 
odsetki wedlug zmicnnej stopy procentowej. obowiqzujqcej w PKO BP SA w okresie utrzymywonio siq 
zoleglosci, dlo kredytbw przeterminowonych I kredytow postowionych, po uplywie terminu 
wypowiedzenio. w stor notychmlostowej wymogolnoSci.

2. Stopo procentowo dlo kredytow przeterminowonych i kredytow postowionych, po uplywie terminu 
wypowiedzenio. w ston notychmiostowcj wymagolnoki ustolono jest czterokrotnos^ysok^sa'^topy 
kredytu lombordowego NBPI w dniu zoworcio ugody wynosi 22%. (

Pow&zech(Ki Kaso Osre2Cdnoici 6<mk PtHski SpiUo Aknjinn 02 SI5W<rvmwi. u  Pu*(rNSka IS .S<)d KrionoMj (llu m s l Waucnne.X»i WydHot Cosfiodnruii
. i)O W 9 o (fttnin, S o d o w jo ru n .fr  KRS000002M38. MP S?.S 000-7?-.VI.BfGOS 0 K .2 9 8 2 6 3 . ro k k K lo w y  (kn p B rr iw ^o n y ] 1 2V)000 000 PIN Slrona 3 / 5



1. W pi7ypadku powstonio zadluzenia przeterminowanego. PKO 8P SA moze podejmowot czynnosci w 
celu poinformowonio Kliento I innych zobowiqzanych o powstoniu zodluzenia przeterminowanego oroz 
sktonienio do niezwfocznej sptoty tego zodtuzenio.

2. Zo wykonone czynnosci, o ktdrych mowo w ust. 3 PKO 6P SA moze pobiera<!: prowizje i optaty bankowe 
przewidziane w Jaryfie prowizji i opiot bonkowych w Powszechnej Kosie Oszczqdnosci 8onku Polskim 
Spbfce Akcyjnej", zwanej dale) Jaryfq". No dziert wydonio formularzo optoly wynoszq:

1) opiatQ zo wysionie wlodomosci tekstowej no telefon komdrkowy 0 zt.
2 ) opfQ to zo p rzeprow adzon ie  rozm ow y telefonicznej 10,00 zt,
3) optota zo wysylonie zowiodomienio niedopiocie 40,00 zt (niezoleznie od llosci odrcsotow pobrono 

zostonie jedno oplotci zo wysytkq przesytek listowych),
4) opfoto zo wystonie monitu 40,00 z\ (niezoleznie od ilo k i odresotow pobrono zostonie jedno opIoUi zo 

wysytkq przesytek listowych),
5) optoto zo przepfowodzenie wizyty 85 zt,
6) optoto zo wysionie wezwonlo do zoploty 30,00 zt (niezoleznie od ilosci odresotow pobrono zostonie 

jedno optoto zo wysylkq przesytek listowych),
3. W przypodku wykonywonio czynnosci, o ktorych inowo w ust 4, PKO BP SA mo prowo obciqzyc 

Kllento;
1) jednokrotnie opfotq zo wysylonie wiodomosci tekstowych no telefon komorkowy,
2) dwukrotnie - opiotq zo przeprowadzonie rozmdw telefonicznych.
3) jednokrotnie - opiotq zo wysylonie przesylek listowych, o ktorych mowo w ust. 4 pkt 3, (niezoleznie 

od iloSci odresotow pobrono zostonie jedno oploto),
4) jednokrotnie - opiotq zo wysylonie przesytek listowych, o ktdrych mowo w ust. 4 pkt 4, (niezoleznie 

od ilosci odresotow pobrono zostonie jedno oploto),
5) jednokrotnie - opiotq zo przeprowodzonie wizyt,
6) jednokrotnie - opiotq zo wysylonie przesylek listowych, o ktdrych mowo w ust 4 pkl 6, (niezoleznie 

od ilosci odresotow pobrono zostonie jedno opiota).
4. PKO BP SA moze wykonywod czynnosci. o ktorych mowo w ust. 4 w odstgpoch czosowych 

umozliwiojqcych dokononie przez Kliento niezwiocznej wploty srodkow pieni^znych no poczet sploty 
zodluzenio przeterminowonego.

5. Sploto zodluzenio przeterminowonego spowoduje, ze kolejne czynnosci. o ktorych mowo w ust. 4. nie 
bqdq wykonywone.

6. W przypodku, gdy po wykononlu wszystkich lub niektorych czynnosci. o ktorych mown w ust. 4, cole 
zodluzenie przeterminowone zostonie splocone, a nosl^pnie powstonie nowe zodluzenie 
przeterminowone, PKO BP SA moze po roz kolejny wykonywoc czynnoici. o ktorych mowo w ust 4, i 
mo prowo ponownie obciqzyd Kliento opiotomi zo wykononie tych czynnosci.

§ n -
1. W okresie obowiqzywonio ugody prowizje i oploty bankowe mogq uiegoc zmionom w przypodku 

zoistnienio, co nojmniej jednej z nizej wymienlonych okoliczno^ci:
1. wzfostu poziomu cen towordw i usiug konsumpcyjnych (wskoznik publikowony przez downy Urzqd 

Stotystyczny),
2. wzrostu kosztdw obslugi rochunku w wyniku zmiony cen energii, kosztow polqczen 

telekomunikocyjnych, usiug pocztowych, rozliczeh miqdzybonkowych, zmiony oplot ponoszonych w 
zwiqzku z wykonywoniem umowy zo posrednictwem innych podmiotow wspolprocujqcych z Bonkiem 
oroz w wyniku zmiony, uchylenio bqdz wprowodzenio nowych przcpisOw prowo wplywojqcych no 
koszty,

3. ustonowianio oplot dotyczqcych wprowodzonych do oferty Bonku nowych usiug o chorokterze 
opcjonolnym.

2. W okresie obowiqzywonio ugody o zmionie wysokosci stopy dlo kredytow przelerminowonijch i 
kredytow postowionych. po uplywie terminu wypowiedzenio, w ston notychmiostowej wymogolnosci 
oroz 0 zmionie prowizji i oplot, PKO BP SA kozdorozowo zowiodomi Kliento w sposob okreslony w 
umowie, o ktorej mown § 1 ust. 1.

3. Informocjo o zmionie wysokosci stopy dlo kredytow przeterminowofiyct> i kredytow postowionych. po 
uplywie terminu wypowiedzenio, w ston notychmiostowej wymogolnosci przekozywono jest Klientowl po 
dokononiu zmiony przez N6P wysokosci stopy kredytu lombordowego.

4. Informocja o plonowonej zmionie prowizji I oplot przekozywono jest Kllentowi przed wprowodzeniem 
zmion,

5. Informocja o oktuolncj wysokoSci stopy procentowe] dlo kredytbw przetermlnowonych i krejjytow 
postowionych, po uplywie terminu wypowiedzenio, w ston notychmiostowej wymagaln<^S^ oroz]

§ 1 0 .
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informacjo o aktudne) wysokosci prowizji I opfot dost^pno jest rowniez no stronie internetowej pod 
odresenn www.pkobp.pl.

§ 12.
Zmiony ugody pod rygorem niewoznosci wymogoja zoworcia oneksu w formic pisemnej, 2 wyjqtkiem 
zmintiy:

1) donych osobowych kliento w tym odresu,
2) numeru rochunku do spfoty.
3) wysokosci oprocentowonio od zodfuzeria przeterminowanego,
4) wysokosci prowizji i opiot bonkowych,
5) zmiony hormonogromu w sytuocji wczesniejszcj sploty zodfuzenlo lub zmiony wysokosci 

oprocentowonio spowodowonego zmionq wysokoki stowki refefencyjnej,
6) wysokosci oprocentowonio spowodowonego zmionq wysokosci stowki referencyjnej.

§13.
Niniejszo ugodo nie stonowi odnowienio diugu w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego.

§14
Pozostoie worunki umowy. 0 ktorej mowo w § 1 ust. 1 pozostojq bez zmion.

§ 1 5 .
Kllent oswiadczo. zc przed zoworciem ugody olizymof formulorz informocyjny.

§16.
1. Klient zobowiqzony jest do pokrycio wszeikich kosztow i opfol powstdych podczos dochodzenia 

wierzytelnosci PKO BP SA, w tym kosztow uzyskonio tytufu wykonowczego i kosztbw post^powonio 
egzckijcyjnego.

2. W przypodku prowodzenio post^powonio egzekucyjnego, po dokononiu pierwszej wpfoty w wysokoScI i 
termlnie podonym w hormonogromie spfoly, PKO BP SA. zowiesi prowodzone post^powanie 
egzekucyjne.

§17.
Umowa zostoto sporzqdzono w trzech jednokowo brzmiqcych egzempiofzoch, po jednym dio kozdej ze stron.
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ZolQcznlk nr 1 do decyzji lU/CRW/ /2011
Wiceprezeso Zarzqdu nadzorujqojgo Obszor Ryzyka i Wlndykocji

2oh)Czn)k n r  So
do trybu post̂ poworto z wierzytelnoScioml trudnyml w 0-2SI 
z wyfqczeniem trodnych wlerzytelnoSci mieszkaniowych. starego portfela"

FORMUIARZ INFORMACY]NY OOTYCZACY UMOWY RESTRUIOURYZACYINE) 
nie stonowlqcy oferty w rozumienlu przep(s6w Kodeksu q/wHnego

1. nazwisko (nozwo) I odres (sledzibo) kredytodawcy hib pô rednlko kredytowego

(ii
Bonk PolskI

Kredytoblorco: Kfltaf7yna Pylok PESEL7 7012117022 
Mirostaw Pylak PESEL76081805256

Kredytodowco; Powszechno Koso Osza^noki Bank PolskI Spdika Akcyjna z siedzibq 
w Worszowic przy ul. Puhiwskiej 15. 02-515 Warszawa, Oddzlol Centrum 
Restrukturyzocji i Windykocji Biuro w Szaecinie 

170-562 Szczecin |
1 PL Orto Bioieoo 5 i

Numer letefonu; 91-430-66-45
(Informocjo to ma chorokter opcjonolny) Nr telefonu do dorodcy

Adres poczty elektroniczne):
(informocjo to mo chorokter opcjonolny) Adres poczty elektronicznej dorodcy w bonku

Numer foksu: 91-430-67-09
(informacjo to mo chorokter opcjonolny) Nr foksu do biuro

Adres strong internetowej:
(informacjo ta mo chorokter opcjonolny)

Poirednik kredytowy:

Adres: fsiedzibo)
Numer telefonu:
(informocjo to ma chorokter opcjonolny)

Adres poczty elektronicznej:
(Informocjo to mo chorokter opcjonolny)

Numer foksu;
(informacjo to mo chorokter opcjonolny)

Adres strong internetowej:
(informacjo to ma charakter opcjonolny)

Zokres umocowonlo

Informocjo o wsp l̂procy poimdnika z kredytodowcomi

Informacjo owysokoSd ewentijolnych kosztdw 
czynnoici fbktycznych lub prownych zwigzonych z 
pr2ygotowoniem, ofierowoniem, zowieronfem lub 
wykooywoniem umowy restrukturyzocyjnej, ktdre 
po^rednik otrzgmuje od konsurnento.
Informacjo czy pô rednlk kredytowy otrzymuje 
wynogrodzenle od kredytodowcy

2. Opis gtdwnych cech kredytu

Powszechno Koso O$zc29<lnoici 8onk Polskl Sp6M:a Akcy t̂w. 02-SIS Worsowo. ul. Putowsko IS
Sqd Rejonowy did m.sL Wonjowy w Woivowle, XIII Wydziol Gospodoitiy Krajov^yo R«)eslru Sqdoweyo nipcrw KRS 0000026438. NIP: S25-000-77-38. 
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Rodzoj kredytu zodiuzcnie 2 tylulu umowy kredutu hlpotccznu MIX nr 39 1020 
2821 0000 1 496 0010 5684 z dnia 11.02.2009 r.,

CoHcowito kwoto kredytu
(colkowito kwoto zodluzenlQ wroz z ewentuuinq kwotq 
przeznoczonq do redukcjl)

919011.36 Pl/I
Kwoto 1 wokita zadluzenia obj?tego ugodq

Czos obowiqzywonlo umowy Oodnto 20.01.2047 r.

3. Kos/ty kredytu

StopQ oprocentowonlQ kredytu oroz worunki fe) zmlony 1. Kredyt jest oprocentowany wg obowiQzulQCej w PKO BP SA iiniennej 
stopy procentovMej w stosunku roonym. ktorej wgsoko$(^ jest uslolono, joko 
sumo stowki refereftcyjnej i moriy PKO 8P SA.
Stowk^ referencyjny slonowl
WI60R3M. przez ktdrq rozumle si? notowanq no worszawsklm rynkii 
mi?dzybonkowym stop? procentowg dio mi?dzybonkowyc.h dep>ozytdw 
trzymiesl?c7nych, oferowonych no worszawsklm rynku mi?d2gbonkowym. 
Olo cel6w ijstoienio stowki referencyjnej WI60R 3M PKO 8P SA poshjguje 
si? stowkg WI60R dIo depozytdw trzym»esi?cznych. publikowonq no stronie 
informocyjnej Reuters w 2. dniu poprzedzojqcym rozpoc2?cie picrwszeqo, 
kolelnych (miesi?anych) I ostotniego okresu obrochunkoweqo, zo jaki 
odsetki od uqody sg nolKZone I sptocone. W przypodku braku notowo6 
stowki refercr>cy|ne| WIBOR dio donego dnia do w y lia ^ io  stopy 
procentowej stosuje si? odpowlednlo notowonlo z dnia poprzedniego. w 
ktbfym byto prowodzone ostotnie notowonie stowki WIBOR 
MorZo PKO BP SA jest stole w okresie trwonio ugody i wynosi 3,8%
W dniu sporzqdzenio forrrwjlorzo stowko referency|no wynos! 4,03% 
0 oprocentosvonie ugody wynosi 7,83%
Zmiono wysokoici stowki referencyjne] powoduje zmion? wysoko^i 
oprocentowonio kredytu o tokq somq licA? punktdw procentowych
2. Stopo oprocentowonio, moze ulegoi zmkinje w okresie obowiqzywonlo 
umowy w pnypodku gdy nostqpi zmiono wysoko^ci stowki referencij|nej.
0  zm i^ie wysoko^i obowlqzujqce) stopy oprocentoworiio PKO BP SA 
kozdorozowo zowlodomi Poniq/Pono*.

Koszty zowardo umowy restmkturyzocyjnej

Skutek broku plobio^d
Skutkl broku platnalcl mogq byd dio Poni/Pon 
nost?pujqce:

PKO 8P SA zo zoworcie umowy pobierze prowizj? w wysokoSci 
00,00 PIN (kwoto j woluto)

W przypodku nle sptacento roty w terminie. PKO 8P SA pobiero od kwoty 
zoleglei roty odsetki wedlug zmiennej stopy procentowej, obowlqzujqcej 
w PKO BP SA w okresie utrzymywonio si? zolegtoici. dio kredytbw 
przeterminowonyeb i kredytdw postawionych. po uplywie terminu 
wypowiedzcnio. w ston notychmiostowei wymogolno^ci W dniu wydonio 
formuiorza stopo procentowo dio kredytdw przeterminowonycb wynosi 22 % 
w stosunku roeznym.
Stopo procentowo dio kredytdw przetermlnowonych i kredytdw 
poslowionych, po uplywie terminu wypowiedzenio. w ston notychmiostowei 
wymogolnoSci moie ulegod zmionom w okresie obowiqzywcinia umowy 
w paypodku, gdy r>ostqpi zmiono;
1) ktdrejkolwlek ze stdp procentowych N0P, ustoionych prrez Rod? Polityki 

Pieni?znej,
2) stopy rezeiwy obowiqzkowej bonkdw ustolonej przez Rod? Polityki 

Plenl?^|.
3) stowek rrferencyjnych dio depozytdw rynku mi?dzijbonkowcgo.

W przypodku powstonlo zodhjzenlo przeterminowonego, PKO BP SA moze 
podejmowod czynno&ci w celu poinformowonio Kredytoblorcy i innych 
zobowiqzonych o powstonlu zodluZenio przetcrmkiowaneqo oroz sklonienin 
do niezwlocznej sploty tego zodluienio Zo wykonar>e ww. czynnoKi PKO BP 
SA pobiero prowizje i oploty bonkowe przewidzlonc w Joryfie pruwizji i opiot 
bonkowych w Powszechnej Kosie Oszcz?dnoSci 8onku Polsklm SpWee 
Akcijlnej', zwonej dolej Joryfq'. No dzied wydonio formulorzo oploty 
wynoszq:
1) opiota zo wysylonie wlodomo^i tekstowe) no telefon komOrkowy 0 zl,
2) opIotQ zo przeprowodzonie rozmowy telefonicznej 10 zl,
3) optolo zo wysylonie zuwiodomienio 0 nicdoplocie 40,00 zl (niezoleznic od 

ilo&ci odresotdw pobrono zostonic jedno oploto wysylk? przesylek 
lis tov^h, do ktdrej to zostonq doHczone poniesione przez PKO 6P SA 
koszty wgslonlo przesyHci listowej do ko7dego z odresotdw).

4) opiota zo wysylonie monitu 40.00 zl (niezoleznie od i lo ^ i odresotdw 
pobrono zostonie jedno oploto wysylk? przesylek listowgch, do ktdrej to 
zostonq dottezone poniesione przez PKO BP SA koszty wyslonto przesylki 
listowej do kozdego z odresotdw),

5) opiota 20 przeprowodzonie wizyty 85 zl.
Prowizje i oploty bonkowe, mogq ulegot zmlonie w nostqpujqcych 
przypodkoch:

Pows2«chno Koso Oszcze^noSci 9onk Potski SpOHio Akculno, 02-S1S Woruawo, ul Pulowska 1S
Sqd ftelonowy dio msL Worszowy wWorszowlf, Xtll WydzJoi Gospodoroy Kr<^owego RcjeSni Sqdowego numer KkS 000002S43S, NIP; $25*000-77-38. 
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1 ) zmlony poziomu Inflocjl w wysokoSci podawonej do publicznej 
wiodomoScI przez Gj6wny Urzqd Stotystyczny,

2) zmiony kosztdw obstugi kredytu. w szczegdinoici zmlony cen potqczed 
telekomunikocyjnych, ushjg pocrtowych rozliczert miqdzybonkowych, 
zmlony oplot ponoszonych w zwiqzku z wykonywanlem umowy zn 
poSfednIctwem firm wsp<^rocujqcych z Powszechnq Kosq Oszczqdnosci 
Bonkiem Polskhn SpdHcq Akcyjnq oroz w wyniku wprowodzenio nowych 
przepisdw prownych.

W okreste obowiqzywonio umowy o zmionie wysokoScI obowiqzujqcej Stopy 
dlo kredytdw pczeterminowonych i kredytow postawiomjch, po uptywie 
terminu wypowiedzenio, w ston notychmiastowej wymagolnoici oroz 
0 zmionie wysokoici optat PKO 6P SA kozdorozowo zQwlodomi Poniq/Pono*

1. Innewa^nelnformo^e:

Sprowdzonie w bozie danydi PKO BP SA no zyczenie wydo Poni/Ponu bezplatnie informocjq no temot 
wynIkPw przeprowodzonycb weryfikacji w bozach donych w celu oceny 
zdolno^ci kredytowej
jeZeli PKO BP SA odmbwl Poni/Ponu udzielenia kredytu konsumenckiego no 
podstowie informocll zowoftydi w bozie donych. PKO BP SA niezwiocznie 
zobowiqzony jest przekozoC Poni/Ponu bezptotnq inforfnocjq o wynikoch tego 
spfowdzcnio oroz wskozob bozq donych, w ktdrej tego sprowdzenio 
dokonooo.

Czas obowiqzywonla fbrmulorzo Niniejszy fomuilarz informacyjny zachowujc wo2no§d od 25.01.2013 do 
20.01.2047r.

5. inne wozne informacje dotyaqcs umowy o kredyt poewtdujqc^ odroczenie ptotno&d lub zmion^ sposobu sptoty w przypodku, gdy 
konsument jest w  zw^ce ze sp h ^  zodhizenla wynlk^qcego z urTMSwy o kredyt

Zosody 1 terming sploty kredytu 1. Kredyt obj^ty ugodq spiocony bqdzie rotalnie
Sphito cotkowlte] kwoty kredytu nostqpl w rotoch zgodnych z 
hormonogromem sptaty rdw ny^ miesl^cznych. WysokoSb plerwszej 
foty wynosi 492,45 PIN

2. Sptaty zoliczone bqdq no splotq zodhiZenlo w iiostf pujgcej kolejno^i:
•  koszty,
• prowizje i optoty,
• odsetki,
• kopltot.

S p lo to  kredytu przed terminem okreilonym w 
umowie

Mo Poni/Pon* prowo w kozdym czosie do sploty cotoici lub c z ^ i  kredytu 
przed terminem okre&lonym w umowie.

Inform ocio o prowle kredytobiorcy do zo$trze2enla 
w umowie prowlzjl zo sptotq kredytu przed 
term inem  oroz zosody |e] ustolonlo.

W pfzypodku dokononlo sptaty przed terminem PKO BP SA nie pobierze od 
Ponl/Pono *prowizji zo waeSniejszq sptotq.

Infbnnocja o optotoch stosowonych w  czosie 
otx>wiqzywonlo umowy orozwiirunkl icb zmiony

Zo czynnoSci wykonone no zlecenle Kredytobiorcy, PKO BP SA pobiero 
pfowlzje i optaty bonkowe przewidzione w .Toryfie prowizji i optol bankowych 
w Powszechnej Kosle OszczqdnoScI Bonku Poiskim SpPtce Aktyjnej*, ktbre 
mogg ulegod zmionom w zoteznoki od:
1) zmlony poziomu Inflacji w wysokoSci podowoncj do publicznej 

wiodomoici przez GWwny Urzqd Stotystyczny,
2) zmiony kosztow obstugl pozyaki/kredytu, w szczegdInoSci zmiony cen 

poiqczert telekomunikacyjnych, ustug pocztowych rozliaen 
mipdzybonkowych, zmiony optot ponoszonych w zwiqzku 
2 wykonywoniem umowy zo poSredniciwem przedsiqbiorcdw/firm 
wspdtprocujqcych z PKO 8P SA oroz w wyniku prowodzenio nowych 
przepisdw prownych.

Rzeczywtsto roczna stopo oproi^towanlo Rzeczywistfl roczno stopo oprocentowonio wynosi 8.2797%

6. V^^odotkowe Infbrmacje podoMronew prTypodlcu sprzedoq usHjg flnonsowycb no odleglo^

o) done kredytodowcy

Kredytodowcac Powszechno Koso OszaqdnoSci Bonk Polskl Spdtko Akcyjno z siertzibq 
w Wofszowie przy ul. Putowskiej 15,02-515 Warszowo

Rejestr Sqd Rejonowy dlo m.st Worszowy w Worszowle. XIII Wydziat Gospodorczy 
Krojowego Rejestnj Sqdowego nr KRS 0000026438.

Organ nodzoru Komlsjo Nodzoru Flnonsowego,
Urzqd Ochrony Konkurencji 1 Konsumentdw.

b) done dotyczqce umowy

Powszechno Kosa Oszcz^dnoSci Bank Polski Sp6H(Q Akcyira, 02-S1S Woreznwa. ul. Pulowska 15
Sqd Rejonowy dki m s t  W or«ow y w Wofszowie, XIII Wydziol Gospodotzg Krojowego B«jestrv SgdOMego numer KRS 0000026458, NIP: 525 000-'/7*38. 
REGON: 0162')8265: kapilol zokfodowy (koprtal wplocony) 1 250 000 000 PIN siroDO 3 / 4



Odstqplenie od umowy Mo Poo/Poni* prowo do odstqplenio od umowy w (erminie 14 dni bez 
ponoszenlo kosztOw zwlqzonych z odstqpieniem od umowy z wyjqtkiem odsetek 
za okres od dnio zoworcki umowy do dnio sptoty kredytu.

Postonowienio dotyczqce wyboru prawo wtoidwego Do zowortej z Ponlq/Ponem* umowy feslrukluryzacyfnej b?dzie mtoto 
zastosowanie prowo polskie

Jqzyk umow^ Zo Pono/Poni *  zgodq w okresie obowlqzywonia umowy restrukturyzocyinej 
zomtefzomy si? 2 Ponem/Ponlq porozum'ewot w jqzyku polskim.

Pozosqdowe rozstrzyganie sporOw PfZyshjguJe Poni/Ponu*/ prowo do korzystonio z pozosqdowego rozstrzygonio 
sporOw.
Zasody dostqpu do procedury pozosqdowego rozstrzygonio sporOw dlo:
- Bankowy ArbttroZ Koiisumencki

- Sgd Polubowny przy Zwiqzku BonkOw Polsklch

- Sgd Polubowny przy Kofnisjl Nodzoru Finonsowego

* /  nlepolrzebne skreSlIt

Powszechna Koso Os2cz^dnoScl Bonk Polski Sp6ika Akc^no. 02-515 Woisiowo, uL Putowska 15
Sqd Rflonowu dta rnsL Wflfsiowy w Woraowie. Xllt Wyddol Gospodofog Kfojowego ReJearj Spdowego n o w  KRS 000002M38. NIP 525 00G-77 38. 
RCGON 016298263: kopttol zoWodowg (kopRofwptecony) 1 250 000 000 PIN &trona 4 / 4
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Katarzyna i Mirostw Pylak 

uI.Rybacka 4/1 

72-330 Mrzezyno

tel.509870665 
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Centrum Restrukturyzacji i Windykacji 

Biuro w Szczednie 

Pl.Orla Biatego $ 

70-562 Szczecin

Wniosek

Dotyczy kredytu hipotecznego mix nr.391020282100001496001056S4).Chcieliby^my dokonai 
sprzedazy nieruchomoici na wolnym rynku poza egzekucj^ komornicz^.Mamy obecnie trudn^ sytuacj^ 
finansow^,brak stafego i pewnego zatrudnienia choroba uniemoziiwiaj^ca prowadzenie dziatalnoici 
gospodarczej w takim zakresie jak dotychczas.Sprzedaz w/w nieruchomoici pozwoli nam na naiezyte 
rozliczenie finansowe w Bankiem.Jednocze^nie prosimy o zawarcie umowy ugody oraz proponujemy,ze 
d o  momentu sprzedazy mieszkania b^dzlemy sptacac raty kaprtafuJesii nasza sytuacja finansowa 
nabierze dobrej kondycji(sptacamy wiele innych zadfuzeb) i je ili b^dzie to jeszcze mozliwe ze strony 
Banku powrdcimy do regularnych sptat kapitatowo odsetkowych .

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Z p o w a ia n ie m

K a ta rz y n a  Pylak
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Internet: www.pkobp.pl tnfolinio: 0 801 307 307 *  . Centrum Obslugi Kliento Korporacyjnego: 801 36 36 36* 
’  opioto zgodna z toryfq operotora
**1nformacje dostepne dio poslodoczy ustugi iPKO po poprownym zologowaniu w serwisie telefonicznym

ZESTAWtENIE OPERACJI ZA OKRES 15.06.2012 - 19.07.2019
Dota; 19.07.2019 Strono 2 /2

Nrrochunku/korty: 18 1020 4795 0000 9802 0261 1507

Soldo 2 przeniesienici 1 000,00
Data operocji 
Dota walutLi

Identyfikator operocji TYP OPERACjl 
Opis operacji

Kwotn Operacji Soldo

21.03.2013

21.03.2013

3080UG01100115061 KREDYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 OOSETKI: 1000,00 ODSETKi SKAPIT.: 0,00 OOSETKI KARNE: 0,00 
39102028210000149600105684

-1 000,00 0,00

26.03.2013
26.03.2013

3085FE51600024418 PRZELEW PRZYCHODZAia 
39102028210000149600105684 43856610260310135830020103 PYLAK 
KATARZYNA 72-330 MRZEZYNO UL.RYBACKA 4/1

700,00 700,00

26.03.2013

26.03.2013

3086UG49200000077 KREOYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 OOSETKI: 0,00 OOSETKI SKAPIT.: 0,00 OOSETKI KARNE: 1,34 
39102028210000149600105684

-1,34 698,66

26.03.2013

26.03.2013

3086UG49200000077 KREDYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 ODSETKI; 698,66 OOSETKI SKAPIT: 0,00 OOSETKI KARNE: 0,00 
39102028210000149600105684

-698,66 0,00

26.04.2013
26.04.2013

3116BG01400265209 WPtATA 
WPtATA MIROStAW PYLAK ..

1 850,00 1 850,00

26.04.2013

26.04.2013

3117UG49200000068 OPtATAZA WYStANIE MONITU 
39102028210000149600105684

-40,00 1 810,00

26.04.2013

26.04.2013

3117UG49200000068 KREOYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 OOSETKI: 0,00 OOSETKI SKAPIT: 0,00 ODSETKI KARNE: 7,57 
39102028210000149600105684

7,57 1 802,43

26.04.2013

26.04.2013

3117UG49200000068 KREDYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 OOSETKI: 1802,43 OOSETKI SKAPIT: 0,00 OOSETKI KARNE: 0,00 
39102028210000149600105684

-1 802,43 0,00

30.09.2013
30.09.2013

3273FE00600271132 PRZELEW PRZYCHOOZACY 
PYLAK KATARZYNA KM 1/13 KSG: 35824/13 SYGN: 40759; DATA 
WPL.:20130930 48102028210000160200256404 KOMORNIK SA,OOWY PRZY 
S4,DZIE REJON, W GRYFiCACH jACEK KRZYSKA UL. AR.KRAjOWE) 3 72-300 
GRYFICE

3 716,55 3 716,55

30.09.2013

30.09.2013

3273UG49200000148 KREOYT - WYDATEK/OPtATA
39102028210000149600105684

•2 100,00 1 616,55

30.09.2013

30.09.2013

3273UG49200000148 KREOYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt: 0,00 OOSETKI: 0,00 OOSETKI SKAPIT: 0,00 OOSETKI KARNE: 1616,55 
39102028210000149600105684

-1 616,55 0,00

Soldo koticowe 0,00

Ookument elektroniczny - nie wymago podpisu oni piecz^i 

Powszechno Koso Osrcz?dnoSci Bonk Polski Spplko Akcyjno Kod BIC (SWIFT); BPKOPIPW

http://www.pkobp.pl


Inlernel: www.pkobp.pl Infolinio: 0 801 307 307 * .Cenirum ObsHigi Kliento Korporocyjnego: 801 36 36 36*. 
’  optato zgodno t  loryfp operotoro
**lnformocje dostepne dio posiodoczy uskjgi iPKO po poprownym zologowoniu w serwisle telefonicznym

ZESTAWIENIE OPERACJI ZA OKRES 15.06.2012 - 19.07.2019
Delta: 19.07.2019 Strono 1/2

ip
Bank Polski

PKO BP SA COD ZAP 2LP 
PUtAWSKA 15 
02 515 WARSZAWA

Numerrochunku/korty: 18 1020 4795 0000 9802 0261 1507 
Nr IBAN: PL 18 1020 4795 OOOO 9802 0261 1507

Rodzoj mchunku: TECHN.DLA RYN.MIt:SZK.KREOVTY 
Woluto rochunku: PLN
Zestawienie nie uwzgl^dnio blokad kwotowych wynikojocych 
z nierozliczonych operaeji kartowych.

KATARZYNA PYLAK 
UL RY6ACKA 4 M. 1 
72-330 MRZEZYNO . POLSKA

Obroty MA 
Obroty WN 

Soldo poprzednie

13 766,55 
-13 766.55 

0.00
Ooto operocji 
Data wolutu

Identyfikotor operncii TYP OPERACjl 
Opis operocji

Kwoto Operocji Soldo

15.06.2012
15.06.2012

2167BG00500785203 OTWARCIE RACHUNKU 0.00 0,0

07.08.2012
07.08.2012

22206G00900332047 WPtATA
SPIATA ZADtUZENIA 3912028210000146900105684 PYLAK KATARZYNA 
RYBACKA 4/1 TRZEBIAT(:)W

1 000.00 1 000.00

07.08.2012

07.08.2012

2221UG49200000081 KREDYT - SPLATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAt;0.00 OO-SHKI: 0.00 ODSETKI SKAPIT : 0,00 ODSETKI KARNE; 1000,00 
39102028210000'49600105684

■1 000,00 0,00

10.082012
10.08.2012

2223 6G0080064 7452 WPtATA
SPt ZADtUZENIA 39102028210000149600105684 PYLAK KATARZYNA 
RYBACKA 4/1 MRZEZYNO

1 000.00 1 000.00

10.08.2012

1008.2012

2224UG49200000215 KREDYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAtO.OO ODSETKI: 0.00 ODSETKI SKAPIT : 0.00 ODSETKI KARNE: 1000.00 
39102028210000'49600105684

-1 000.00 0.00

25.01.2013
25.01.2013

3025BG00300755077 WPtATA
WPtATA KATARZYNA PYLAK UL.RY6ACKA 4 M l  72-330 MRZEZYNO POL

1 000.00 1 000,00

28.01.2013

28.01.2013

3028UG00700086017 W!NDYKAC)A-OPl ZA WEZW. DO ZAPt 
39102028210000149600105684

-30,00 970,00

28.01.2013

28.01.2013

3028UG00700086017 KREDYT ■ WYOATEK/OPtATA
39102028210000149600105684

■104,69 865.31

28.01.2013

28.01.2013

3028UG00700086-D17 KREDYT - WYDATEK/OPtATA
39102028210000149600105684

-372.86 492,45

29.01.2013

29.01.2013

3030UG49200000078 KREDYT - SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITACO.OO ODSETKI: 0,00 ODSETKI SKAPIT : 492,45 ODSETKI KARNE: 0,00 
39102028210000149600105684

•492.45 0.00

29.01.2013

29.01.2013

30296G01400960318 ZMIANA POD-PROOUKTUAARYFY 
KOR.6EZ ZMIAN WAR UMOWY

0.00 000

20.02.2013
20.02.2013

3051BG013004 22835 WPtATA
WPtATA MIROStAW PIOTR PYLAK UL.RYBACKA 4 M l 72-330 MRZEZYNO POL

3 500.00 3 500,00

20.02.2013

20.02.2013

3052UG49200000095 KREDYT ■ SPtATA RATY
39102028210000149600105684

KAPITAtO.OO ODSETKI: 3500.00 ODSETKI SKAPIT: 0,00 ODSETKI KARNE: 0.00 
39102028210000149600105684

-3 500.00 0,00

21.03.2013
21.03.2013

3080FE51400016300 PRZELEW PRZYCHODZA|CY
wploto 39102028210000149600105684 43856610260310135830020103
PYLAK KATARZYNA 72-330 MRZEZYNO UL.RYBACKA 4/1

1 000,00 1 000.00

Soldo do przeniesienia 1 OOO.Of'
Ookument elektroniezny ■ nie wymogo podpisu oni pieczfci 

Powszecbna Kasa O szcz^no^ Bonk Polski Spbika Akcyjno Kod 6IC (SWIFT): BPKOPLPW

http://www.pkobp.pl


INFORMACJA 6ANKU

Dnio: 2019-08 }4 Bank Polski

Powszechna Kasa Oszcz?dnoSci Bonk Polski Spolko Akcyjno zwono dolej PKO Bonkiem Pcrfskim SA informuje. ze: 
Katofzyno Pylok PESfl 77012117022
Miroslow Pylok PFSEL 76081805256

Adres zomieszkonici 
ul. Rybocko 4/1 
72-330 Mrzezyno

Posiodajq w;
PKO Bank Polski SA BiURO WIERZYTELNOSCI MSP W GOYNI 
Kredyl: KREDYT HIPOTECZNY MIX W  PLN 
Numer umowy kredytowej: 39102028210000149600105684 
Numer umowy z dnio podpisonio: j.w.
Doto udzielenio kredylu; 11 02.2009 r.
Kwolo udzielonego kredytu; 428000,00 PLN

Srodki z kredytu zostoly wyplocone;

16.04.2009- 321.153,64 PLN.

16.10.2009 - 50.000,00 PLN,

19.02.2010- 56.846,36 PLN.

Historio spfoty kredi tu w okresie od 20 05.2009 do 30.09.2013

Do to
Wysokosc spfoty w  wolucie kredytu PLN

Kopitol Odsetki
skopitalizowane Odsetki Ods, korne

2009-04-16 Uruchomienie kredytu 321153,64 PLN

2009-05-20 2650,53

2009-06-22 2392.90

2009-07-20 2227,84

2009-08-20 2302,10

2009-09-21 2302,10

2009-10-06 Uruchomienie tronszy 50000,00 PLN

2009-10-20 2259.46

2009-11-20 2515,51

2009-12-21 2434,36

2010-01-20 376,77 2534,42

2010-02-19 Uruchomienie tronszy 56846,36 PLN

2010-02-22 813,56 2544,36

2010-03-22 725,50 2632,42

2010-04-20 454,01 2866,09

2010-05-20 549,42 2770,68

2010 06-21 460,76 2859,34

2010-07-20 577,22 2666,38
2010-08-20 492.09 2751,51

2010-09-20 495,28 2748,32
2010-10-20 588,25 2653.08

infoltnio:
0801 302 302. -»48 81 535 65 65 Infotoio PKO Bonku Polskiego
0801 307 307, +48 81 S3S 60 60 Serwis dedykowony dio Klienlow koaysto|Qcych i iPKO

Powszechno Kosa O s rr;fd n o ^ i Bonk Polski Spdiko Akcyjno, 02-515 Worszovvo, ul. IHrtowsko 15
Sqd Rejonowy dlo m st Warszowy m Worszovne. XIII Wydzlol Gospodoray Kraiowego Rejesiru S<)doweyo numer K RS 0000026436. NIP 525-000-77-36. 
RCGON- 016298263. kopilol ^oktodOM'y (kopitot wphKOny] I 250 000 000 PIN Stfono 1



2010-11-22 860,07

2010-11-25 503,63 1877,63 1,38

2011-05-20 KopitQlizocjo odsetek 16295,65 PLN

2011 06-20 9.75

2011-06-21 661,74 0,34

2011-06-22 521,78 2298,83 0,34

2011-07-20 2921,05

2011-07-21 585,24 122,72 0,38

2011-08-22 0,18

2011-08-30 487,98 3140,85 3,21

2011-09-20 6,01

2011-09-21 656,84 0,32

2011-09-23 491,49 2474,67 0,65

2011-10-20 27.87

2011-11-20

2011-12-06 1918,99 23,38

2012-02-28 2837,90 102,01
2012-02-29 9998,26 1.74

2012-03-13 472,74 997,45 22,57

2012-03-20

2012-04-02 456,57 34,45

2012-04-06 1207,85 292,15

2012-05-08 191,07

2012-05-31 6933,00
2012-08-07 1000,00

2012-08-10 1000,00

2013-01-29 492,45

2013-02-20 3500,00

2013-03-20

2013-03-21 1000,00

2013-03-26 698,66 1,34

2013-04-20

2013-04-26 1802.43 7,57

2013-09-30 1616,55

Rozem 6036,49 3051,68 85587,72 11232.45

RAZEM SPEATA OOSHEK KARNYCH 11 232.45 PLN

RAZEM SPtATA WYMAGALNYCH OOSETEK 85 587,72 PLN

RAZEM SPEATA OOSETEK SKAPITALIZOWANYCH 3051,68 PLN

RAZEM SPtATA WYMAGALNEGO KAPITAtU 6 036,49 PLN

Sporzodzii: Toitkjsz B a r tk ie w ia

Usmasr 8 irH  !ewi*r

fnfohmo
801 -302-302, +48-81 -535-65-65 itjfolinio PKO 0onku Polskiego
801-307-307, +48-81*535-60-60 Sefwis dedykowony dlo Klwntdwkorzyslojqcydiz rW<0

Powszechno Kosa Oszczqdnoui Bonk Polski ^)6H;o Akcyina. 02-SIS Womowo, ul Pukiwsko IS
Sqd Rejonowy dlo m st. Worszowy w Wor^owie, XKI Wy^iot Gospodorczy Krojow«go Rejestru Sqdowego numerKRS 0000026438, NIP: 52S-000-77-38. 
RfGON 016298263, kopitol zoklodowy (kopitol wplacony) 1 2S0 000 000 PIN strono 2



WYCI/SG
limowo spmeda^ wienytelnoici do funduuu s«kurytyucyJnego 

{owarta (feiki 16 grudnio 2015 rolcu w Worszowie, iwona doiej Umowg,

PowSiectirK) Kosg Ostagdnoici Bonkiem Polskim Spolkg Akcyinq t  siedubq w Warszowie, 

ul. Mowsko 15. 02-51$ Wors;owa, wpisong do Krojowego Refestru Sqdowego prowodionego przez 

Sgd Rejonowy dlo m. sL Worszowy XIII Wydiiol Gospodorciy Krojowego Rejestru Sgdowego pod 

numerem KRS 0000026438, MP 52S0007738. ktdre| kopilol zoktodowy {kopilol wplocony) wgnosi. 

1.250.000.000.00 :l, reprczeniowong pfze? pelnomocnikOw:

1. Pwtfo Wowrionkiewicz - OyfCktor Biuro Wspd^focy i  Podmiotomi Zevwftrinyfni w Centrum 

Restrukturyzocjl i Wlrtdgkacji

2. Monfkf Winnickg • Woloszek - Kierowniko Zespotu Sprzed(i2y W ie n ^ n o k i

zwong dolei PKO Sonkiem Polskim SA. Kib Zbywcq.

0
Prokuro Niestandorgzowanyrr) SekurytyzcKyinym Fuoduszem inweslycy|nym Zomkragtym .Prokuro 

NS FI2* t  sledzibg we WrodoMu. ul. Wotowsko 8, 51-116 Wroclaw, wplsony

do rejestru fundusiy inwestycyjnych prowodzof>ego przez Sgd Okrggowy w Warszowie. VII Wydiiol 

Cywilny i ftejestrowy, pod numerem RFI 211, zo ktdry joko orgon uprowmony 

do reprezentoc)! dziolo; XRUK Toworzystwo Funduszy Inwestycyinych Sp6H(o Akcyjno z sledzibq we 

Wroclowlu, ul Wolowsko 8 $1-116 Wrociow, wpisono do Krojowego Rejestru Sgdowego 

provyodzonego przez Sgd R^onowy dlo Wrodowio - Fobrycznej we Wroctowiu VI Wydziol 

Gospodorczy Krofowego Rejestru Sgdowego pod rwmerem KRS 0000386317, NIP 8943023042, kt6re) 

kopilol zoktodowy (kopltol wplocony) wyno»; 1,550.000.00 zl, reprczentowony przez: KRUK S A .  z 

siedzibg we Wroclowiu. przy ul Woiowskiej 8  5M 16 Wrodow. wpisony do rejestru preedsifblorcdw 

prowodzonego przez Sgd R^oixrwy dlo Wrodowio Fobryczn^ VI Wydziol Gospodorczy Krojowego 

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000240829. NIP. 894-23'89-60$, o kopitole zoUodowym 

17 398 34800 zt. wploconym w cotoki, w ktbrego imieniu dziolo:

Mogdoleno JorKKko - Trelck ■ no podstowie pelnomocntctwQ udzidonego przez Prokuro NS FI2 

zwono dolej Nobywcg

tganie PKO Bonk Polski SA i Nobywco zwoni bgdg Stronomi.

§1

Oiwlodczenlo PKO Bonku Polskicgo SA

§2
Oiwiodczenlo Nobywcy

Przentesicnie wtosnoid WierzylelnoSci

1. No worunkoch okreilonych w Umowie, PKO Bonk Polski SA sprzedoie no rzecz Nobywcy. 

0 Nabywco kupuje WienytelnoSci wroz z wszeUomi Zobezpieczenlami wymienionymi 

w Zolgczniku rv 1 do Umowy i wszdkie inne prowo z Wierzytelnokiomi i Zobezpieczeniaml zwtqzonc. w 

tym w szczegOlnoki roszczenlo o zolegle odsetki. koszty i kory. No Nobywc? przediodzg tokzc 

wierzytelnoki PKO Bonku Polskicgo SA. w slosunku do DIuzrukbw lub os6b trzecich o noprowlenie 

szkody wyrzgdzoncj PKO Bonkowi Polskiemu SA aynomi niedozwolonymi popdnionymi w zwigzku z 

powstoniem lub reoiizocjg Wierzytelnoki, z zostrzeteniem sytuocjl, w ktorycb lokie przejicie bijloby 

sprzeczne z prowcm, zowortg umowg. orzeczenicm sgdu lub innego orgonu bgdi wlokiwoSciq lub 

noturq done) wterzyldnoki. Dodotkowo w sytuocjl ubezpieczenlo WierzytelnoSo. o ile worunki polisy 

ubezpieczeniowej (umowy) lub ogOlnych worunkbw ubezpieczenlo donej WierzytdnoSci przewiduiq 

moHiwok przeniesienio prow no osobg irzeciq. w tym no nobywcg wierzytelnoSo. tokie przenies>en>e 

no Nobywcg nostgpi no worunkoch okreklonych odrgbnie dlo koZdej Wierz^dnoid z ktocg zwiqzario 

moze byt poliso ubezpieczenlowo. uwzglgdniojqc koldorozowo specyfikg donego uberpieczenio.

2. Z zostrzezeniem bezwzgigdnie obowigzuiqcych prz^sbw prowo. dotyczgcych prrenoszenio 

WierzytdnoSci zobezpieczortych Npotekg. paedesleme Wierzytelnosci wro7 z Zobezpieczenicmi 

nostgpuje w dniu wplywu Ceny no Rochunek Zbywcy, o ktOrym mowo w § 4 ust. 1 (.Ozkil 

Przeniesienio'). Celem potwierdzenio Onio Przeniesienio PKO Bonk Polski SA sporzqdzi, no koszt 

Nobywcy. no jego uzosodmone Iqdonie. siosowne oSwiodczenie w formie pisemnej z podpisunii 

notorlolnie potwiodczonymi.

1  PKO Bonk Polski SA  zobowiqzuje sig. it  w kotdej teczce przekozywonej Ookumentocji bgdq zno)dowoc 

sig odpowednio:

1) oSwiodczenio o przdewie WierzylelnoSd zobezpieaonych Wpolekq odresowotie 

do udpowiednirh sgdbw wydzioldw ks>gg wteczystych. o lie Dyk> ustonowione tokie zobezpieczenie.

2) oSwiodczenio o zmionie zostowniko odresowone do odpowiednlch sgdbw wydzloiow r^ s lru  

zDstowbw. 0 tie bylo ustonowione tokie zobezpleczme;

3) indosowone (z Mouzulg .bez obllgo*) weksie no rzea Nobywcy. o w pizypodku wefcsli 

zobezpleczc^gcych kredyly konsumenckie umowy przelewu wienytdnoso wekslowych. 

0 ile bylo uslonowione tokie zobezpieczenie l jezdl weksie znoidujg sig w poslodoniu w PKO Bonku 

Polskiego SA i mogq byb przedmiotem wydonio;

4) wyciqgi z ksiqg bonku, w przypodku gdy Ookumentocja nie bgdzie lowlcrod orzeczeb sqdbw 

stwierdzatqcych istmenie roszcze8 w lym posionowien sqdOw o nodanm bonkowym lyiulom 

egzekucyjnym klouzul wykonolnoSci.

4. W przypaAu reewplynigcio irodkbw no Rochunek Zbywcy. o ktbrym mowo w § 4 ust. 1. 

do dnlo 18 grudnio 2015 r.. PKO Bonkowi Polskiemu S.8 bgdzie przysluyiwolo prowo do noliczonio

§3



odsetek w wysot'oSci rownej odsetkom uslowowym, o klorych mowo w  orl 35^ Kodeksu cywlnego 

oro; w fwpor7qd?eniii Rixty Mmistrbw 2 dnio 16 yrudnio 2014 r. w  sprowie okreiiema wysokoio 

odsetek ustowcm-ych.

S. Oo Umowy PKO 6<Kik PolskI SA dotqcza plyti> CO zobe2pieC200<; hoslem. 20wiera;9cq wykai 

Wietzytelnotei ofoz OHiinikdw. o treici zgodn^j 2 treiciq Zolqczrtika nr 1 do Umowy (.8020 Ocinych’ ) 

wedlug stonu no dzied tO wrzeinio 2015 t .  0 tretci i formoae okreslonym w Zahjczniku nr 12 do 

Umowy. Odbtdr wykozu wroz z Sozg Donych Nobywco kwhuje podpisem pod Umowg. Hoslo do Bozy 

Oor)ych zostonio pfzekazone .'4at>ywcy w dntu wplywu Srodkdw no fiocbunek Zbywcy w  przypodku. 

gdy po Onlu Przeniesienio Nobywco stwierdzi istolny biqd w donycb ok^qlych Zolcfcznikiem iv  1 do 

Umowy, Strong zowrq oneks do Umowy. przygotowony przez Nobywcq oroz zookcepiowony przez PKO 

Bank Polski SA

Ceno

55
Pri^ozonic donycb osobowycb

1 . Umowo test fednoc2«inte umowy przekozonio zbioru donych osobowych DhiinikOw oroz OfuinikOw 2 

Zobezpteczeb (Jb i6r  Donych Osobowych*). PKO 6onk Polski SA. przekozujc ZMdr Oonych 

Osobowych w rozumieniu ustowy z dnio 29 sierpnio 1997 r. 0 ochronle donych osobowych (.Ustowo 

0 Ochronle Donych Osobowych'). Nobywco stoje siq odmlnistratorem donych w rozumierxu Uszowy 

0 Ochronie Donych Osobowych z Dniem Paertfesienia

2. Nobywco zobowiqzoje sJq. Ze w pnypodku pode{mowanio dzloloh windykocyjrtyd>. bqdzie 

postqpowol zgodnie z obowlqzidqcymi w tym zokresle przepisoml prowo, dobrymi obyczajomi oroz 

dqZqc do zochowonia dobrego wizerunfcu PKO Sonku PolsUego SA.

3. Nobywco oSwmdczo, 12 uzyskol w dnv zoworcto Umowy od PKO Bortku Pofsidego SA  A i6r Oonych 
Osobowych.

4 PKO Bonk Polski SA ujownio Nobywcy toiemnlcq bonkowq dotyczqcq Oluzntkbw 

i OiuZnikbw z  Zobezpreueh bqdqcych przedmiotem sprzedoZv̂  w zokresie okreslonym Umowq. no 

podslowie ort 104 ust 2 pkt 4 i 5 ustowy z  t im o  2 9  sierprtM 1997 r. Prowo bonkowe (.f^owo 

Bonkowe*), ze wzgiqdu no fokt, U udzleier^e informocji objqtych lotemnkq bonkowq jest nlezbqdrre do 

zowcrcic I wykonywonio Umowy spnedoZy wierzytelnoScI no rzea furtduszu sekurytyzoctinego oroz, 

2e iNlerzytelnoSci bqdqce przedmiotem sprzedoZy zottoiy zoklosyflkowone zgodnie z odrqbnymi 
pfieptsomi do koicgorii stroconych,

5 Nobywco jest obowigzany wykorzystywod Informocje, 0 ktbryth mowo w ust. 1 oroz ost. 3 

i 4 zgodnie 2 pnepisomi jzrowo, majqcyrru zostosowonie w tym zokresle, )ok rownieZ przetworzod done 

osobowe OKjZnikdw oroz OtuZnikdw z Zobezpieczeh no terytorium Polski. terytorium porlstw 

noleZqcych do Unh Curopejskiej oroz Europejskiego Obsztvu Gospodorczego

6. Przetworzome donych osobowych Ohiznikdw oroz OluZnikdw z Zobezpieaeh, bqdqcych przedmiotem 

sprzedoZy no podslowie Umowy. odbywo siq no podslowie art 5 ust 2 pkt 5, ort 104 usi 2 p it 4 

Prowo Bonkowego w zwiqzku z o rt 23 ust 1 pkt 2 oroz pkt S i ust 4 pkt 2 Ustowy 0 Ochronie Dortych 

osobowych oroz ort 193 Ustowy 0 funduszoch Inwestycyjnych, o tokZe w t 509 i nostqpnc Kodeksu 

cywiinego Przetworzonie tych donych jcsl dopuszczotne w zokresie niezbqdnym do zreolirowonio 

uprownienio lub spelnienio obowiqzku wynikajqcego z powyZszyeh przepisdw.

7. Nobywco jest obowiqzany. w terminoch ustowowych, do spelnienio ustowowych obowiqzkPw 

odministrotoro dorH(Ch, okreilonych w Ustowie 0 Ochronre Donych Osobowych I w rozporzqdzeniu 

Ministra Sprow Wewngtrznych i Admmistracji z dnio 29 kwietnio 2004 r. w sprowie dokumentoC|i 

paetworzot^o donych osobowych oroz worunk6w technianych i orgonizocyinych. jokim powirwiy 

odpowiadod urzgdzenio I systemy informotyezne skjZqce do przetworzonia donych osobowych. w 

szczegdlnoio mo obowtgzek nlezM4oczn1e poinformowod Oluznika ixoz Diuznilui z Zobezpieaenia, 

bezpoSredruo po utrwoleniu jego donyclt

1) 0 odresie swojc) siedziby i pelnej nozwie:

2) 0 celu I zokresie zbieranio donych, 0 w szczegdlnoSci 0 odblorcoch lirt> kolegorlKh odbiorcPw 

donycK.

3) Ze done ost^w e OtuZniko oroz OKjZniko z Zobezpieaenio zostoly udostgpnione Nobywcy paez 

PKO Bonk Polsid SA:

4) 0 prowie dostqpu OtuZniko oroz OtuZniko z Zabezpieaemo do trek! jego donych oroz ich 

poprowtomo;

5) 0 uprowi^niach OtuZniko oroz OtuZniko z ZobezpieaerM wymkajgcych z ort 32 ust 1 pkt 7 i 8 

Ustowy 0 Ochronie Oonych Osobowych.

Nobywco 0 wykononiu wszeikkh powyZszyeh czynnoki potnformuje PKO Bor^ Polski SA w lerminle 

7 (siedmu) dni od dmo ichwykonomo.

& KoZdo ze Stron Umowy odpowiodo wytgczme zo wtosne noruszenio obowigzkdw odministrotora 

donych osobowych w odnieslenlu do donych objgtych Zbiorem Oonych Osobowych i bezworunkowo 

zobowigzute siq do zwolnienlo z odpowtedziolnoSci drugq Strong, w rPwnieZ z obowtgzku 

prowodzenio postqpowonia wyjoSnfoiqcego. w przypodku skierowonio do Strony. ktdro nie dopuSdto 

siq noniszemo, roszaeh wynikojgcych z noruszenio przez niq obowiqzkbw zwigzonych z pelnier)iem 

funkeji odministrotora donych osobowych przez Strong noruszojqcq.

9 PKO Bonk PoiskI SA. wylqcznie w zokresle donych osobowych (nekozonych do Systemu 

MiqdzytMr^owej tnformocji Gospodorezej • Bonkowego Rejestru t Biuro Informocji Kredytowej 

pozostorue wzoleznym od Nobywcy odministrotorem dor^ch osobowych wchodzgcych w sktod 

3)ionj Oonych Osobowych do dnio wykreSlenio tych donych z powyZszyeh r^estrbw lub uptynlqcio 

ustowowych okresPw upowoZniojgcych PKO Bonk Polski SA do ich przetworzonio. W celu usuniqcio 

wqtpliMroSo stwterdzo stq. Ze Nobywco nie bqdzie ponosit odpowiedztoinoSd 20 szkody, jokie mogq



wyrWkod i  pozostowienio donych osobowych w« wskozonych powyzej systemoch, zo wyK)lkieni 

syluocji kiedy ykodo powsicmie w wyniku menoleiytei sivonnoki Nobywcy lub noruszenia przez 

Nobgwc^ pr?epis6w prowa.

§6
Paekozanie dokumentocji

Odpowledziolnok PKO Bonku Polskieyo SA.

§8
Odpowtedzialnok Nobywcy

S9
2o«radomienie Otuznlkdw

§10
Kontakty w romoch wykonywonio Umowy

511
Poirfnok

1. Koido it Stron zobowiqzuie sif do zochowonio w poufnoici I me ufownionio zodnej osobte pozo 

cztonkomr wK>dz, peirtomocnikom i procownlkom Siron lub podmiotom $wicdczqcym no rzecz Stron 

stoic dorodziwo prowne tub podotkowe, ktdre powinny posiadoC lokie Informocje, Zodnych mformacji 

doiyczqcycb negociocji, foktu zowarclo i ireki wykonywonel Umotvy. Wierzylelnokl. Dlu2nlk6w I 

Dtu2nikdw z Zobezpieczeil, o (Okie informocji dotyczqcych dziohilnoici. ksiqg. finonsow. porozumieb 

umownych lub innych tronsokc)i drugi^ Slrony. w postodonle ktdrych wcHkie w zwiqzku z zo>w>rcieni 

Umowy, iak r6wni«Z treSo zolQCZnlkdw do Umowy. Zobowiyzomc do zochowonio poufnosd nte 

ogroruczo uprowniemo Nobywcy do ufownionio Mormoc|j poufrtych osobom i podmiotom. w 

przypodku w /okim jest to mezbfdnc jedynie do dochodzemo tploty rodiuzemo od OkKrakdw. w 

zokresie okreilonym w przepisoch prowoio osoby, ktbre powinny posiodod Hiformocje poufnc 

rgodnic ze zdoniem plerwszym, uznoje si; tokzc procownikOw l dorodcbw prownych oroz 

finonsowych podmiolu kredytujqceyo, ktbrzy muszq zopoznoc si; z informo^on poi^nymi dio 

potrzeb oceny zdolnoSd kredytowej Nobywcy.

2. Koido ze Stron moie u|ownid informocje. klOre w innycb cMioljcznokiach bylyby poufne. 

0 ile I w tokim stopniu. w iukim;

1) jest to niezbqdne lub wskozone jest Ich ujownienic ich dorodcom lub oudytorom 

pod worvnkiem, ie podobny obowiqzek do zocbowonio poufnosci zostonle noioiony lub jest 

noloiony w untowoch. ktdre zostonq lub sg zoworte z tokimi dorodcomi lub oudytoromi;

2) informocje sg lub stong $i; powszechnie znone bez winy tej Strony;

3) drugo Strono s.,..'olo upriedmg pisemng zgod; no ujownieme. przy nym  zgody lokiQ me moZnu 

bez woznej przyczyny odmbwit oni opdzmd.

4) obowigzek id t ujownienia wyniko z okreSionych przepisow prowo, bgdz decyzji orgondw 

wigzgcyd) dong ^ont^.

5) jest to niezbgdne dIo prowidiowej obslugi i dochodzenio Wierzytelooso przez Nobywee oro/ 

podmioly. z pomocy ktorych Nobywco korzysto w lym zokresie pod woiunkiem. 2e Nobywco 

zobowigie podnuoly, z pomocy ktdrych korzysto do zochowurtio poufnoSci w zokresie okreslonyiii 

Umuwg.

3. Nobywco jest uprowniony do ujowmenio treSd Umowy i inrormoc|i dolyczgcych Uinowy 

no rzecz KRUK SA. oroz podmiotu. ktOremu powierzy obshtg; WierzytelnoScl. Nobywco poncsl 

odpowiedziolnoSc wzgigdem PKO Bonku Polskiego SA zo dzioionio ww. podmiotOw noruszaiqcc 

zobowiqzonie do zo^owonio poufnosci wynikojqcc z niniejszei Umowy. |Ok zo wtosrtc diiotornn 

Ujownieme tresci Umowy lub jej czgtci, no rzecz podmiotOw wskozonych w niniejszym usigpie mote 

nostgpic wyiqcznie w cdu noletytej reolizocti Umowy. w groniewh okreslonych rzeczywistq poirzebq

4 Strony mojq prowo do udoslgpnlenio treSci Umowy w coioSci lub cz;Sci w sprowocb sqdowtjcb lub 

innych. w ktorych $q lub bfdq Strong, w lym sqdom powszechnym, potubownym. odministrocyinym, 

(Kgonom podotkowym oroz innym uprownionym orgonom

S. Obowiqzek zochowonio tojemnicg me wygaso i trwo bez ogrorticzemo w aosie, mezoteinie od czosu 

obowiqzywania Umowy.

6 Strony uzgodniq treSC ifrformocji kierowonych do rnediOw w zwiqzku i zoworciem Umowy 

I dokononiem tronsokeji w niei przrwidzlancj.

§12
Powlodomienio

§13

Postanowiertfo koheowe
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