Polecenie zapłaty
Najwygodniejszy sposób na terminową spłatę kredytu
• Jużwięcej nie muszą Państwo tracić czasu na dokonywanie płatności związanych z zaciągniętym kredytem. Koniec z kolejkami na poczcie lub w banku.
• Dzięki Państwa upoważnieniu Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w terminie płatności raty pobiera z Państwa rachunku bankowego
kwotę będącą równowartością raty kredytowej.
• Mają Państwo pewność, że pieniądze docierają terminowo na właściwe konto. Pozwala to uniknąć ewentualnych kosztów za opóźnienie w spłacie.
•Nie muszą Państwo wysyłać pieniędzy z wyprzedzeniem, dzięki czemu dłużej pozostają na Państwa koncie i przynoszą odsetki.
•Aby dokonywać w ten sposób spłaty kredytu powinni Państwo posiadać rachunek w banku stosującym polecenie zapłaty oraz wypełnić załączony formularz Zgody do obciążania rachunku. Wskazówki odnośnie poprawnego wypełnienia formularza znajdują się poniżej.
• Prosimy o wypełnienie formularza „Zgody do obciążania rachunku’’ w dwóch egzemplarzach i udanie się do banku, w którym posiadają Państwo rachunek. Po potwierdzeniu, iż wszystkie informacje zawarte w „Zgodzie do obciążania rachunku’’ są poprawne, prosimy o pozostawienie jednego egzemplarza
w Państwa banku, a dopiero później przesłanie drugiego egzemplarza do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
• Zgodę taką mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy wypełnić załączony formularz „Odwołania zgody do obciążania rachunku”,
następnie dostarczyć go do Państwa banku oraz do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
• Po otrzymaniu poprawnie wypełnionych formularzy, Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce prześle Państwu pisemne potwierdzenie wskazujące datę od której będą pobierane raty kredytowe. Wszelkie należności powstałe przed wskazaną datą prosimy uregulować samodzielnie.
•W przypadku trudności z wypełnieniem formularzy prosimy o kontakt z konsultantem
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. informacyjny + 48 800 103 301 lub + 48 22 528 96 28
ZGODA DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU (WZÓR)
Niniejszym wyrażam zgodę dla:
nazwa i adres wierzyciela:
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

identyfikator wierzyciela
1

0

7

0

0

4

1

0

4

5

do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami/ rachunkami.
nazwa i dokładny adres Dłużnika
(DANE WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO)
numer rachunku bankowego Dłużnika
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika
( NAZWA BANKU, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
identyfikator płatności

( N U M E R

U M O W Y

K R E D Y T O W E J )

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze polecenia
zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

_______________________________________________________
________________________________________________
miejscowość, data

82 01 06 20

(podpis Dłużnika – posiadacza rachunku bankowego musi być zgodny
ze wzorem podpisu złożonym w Państwa banku, a w przypadku firm
– dodatkowo pieczątka firmowa)
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VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

ZGODA DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU
Niniejszym wyrażam zgodę dla:
nazwa i adres wierzyciela:
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

identyfikator wierzyciela
1

0

7

0

0

4

1

0

4

5

do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami/ rachunkami.
nazwa i dokładny adres Dłużnika
(DANE WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO)
numer rachunku bankowego Dłużnika
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika
( NAZWA BANKU, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
identyfikator płatności
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze polecenia
zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

_______________________________________________________
________________________________________________
miejscowość, data

82 01 06 20

(podpis Dłużnika – posiadacza rachunku bankowego musi być zgodny
ze wzorem podpisu złożonym w Państwa banku, a w przypadku firm
– dodatkowo pieczątka firmowa)
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VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

ODWOŁANIE ZGODY DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU
Niniejszym odwołuję moją zgodę dla:
nazwa i adres wierzyciela:
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

identyfikator wierzyciela
1

0

7

0

0

4

1

0

4

5

do obciążania rachunku wskazanego poniżej, w drodze polecenia zapłaty
nazwa i dokładny adres Dłużnika
(DANE WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO)
numer rachunku bankowego Dłużnika
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika
( NAZWA BANKU, Z KTÓREGO BĘDĄ POBIERANE RATY KREDYTOWE)
identyfikator płatności
Niniejszy dokument odwołuje jednocześnie moją zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze
polecenia zapłaty w stosunku do ww. wierzyciela.

_______________________________________________________
________________________________________________
miejscowość, data

82 01 06 20

(podpis Dłużnika – posiadacza rachunku bankowego musi być zgodny
ze wzorem podpisu złożonym w Państwa banku, a w przypadku firm
– dodatkowo pieczątka firmowa)
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VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

