Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu hipotecznego nr_________________
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Oświadczam/my, że z dniem ………………………… odstępuję/my od Umowy o kredyt hipoteczny nr ________________zawartej
w dniu __-__-____r. z Euro Bankiem S.A.
Jednocześnie, zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie hipotecznym (Dz. U. 2017 poz. 819 z późn. zm.) odstępuję/my od umów
o produkty i usługi dodatkowe, w tym od umowy ubezpieczenia, które zostały zawarte wraz z Umową lub które były przeze
mnie/nas posiadane i miały wpływ na warunki zawartej Umowy.
Jestem/śmy świadomy/a/mi, że zwrot kwoty udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w par. 14 pkt 11
Umowy, ma nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania przeze mnie/nas środków pieniężnych na rachunek służący do spłaty
Kredytu wskazany w §1 pkt 3.20 Umowy. Jednocześnie oświadczam i informuję Bank, że wyrażam/y wolę o kontynuowaniu
umów i korzystaniu z następujących produktów/usług (zaznaczone właściwe):
umowy o Konto osobiste,
umowy o kartę kredytową,
dyspozycji założenia lokaty,
Miejscowość i data
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Załącznik nr 109 do Instrukcji udzielania Kredytów hipotecznych Klientom indywidualnym przez Euro Bank S.A.

Odstąpienie od umowy kredytu polega na:
a)

wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu w dowolnej placówce Banku
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy kredytu

lub
b)

wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Departament Posprzedażowych Operacji
Bankowych wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
od dnia zawarcia Umowy kredytu (do zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego)
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