Wniosek o zawarcie umowy o wypłatę środków
zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu
własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę
lub przebudowę budynku mieszkalnego lub mieszkania
albo na nabycie nieruchomości
Dane Uczestnika PPK
Numer Rachunku PPK*
Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
Numer dowodu osobistego
Nr telefonu komórkowego
E-mail
Część I.
Wnoszę o zawarcie umowy o wypłatę ________ % (do 100% środków) środków zgromadzonych na rachunku PPK
prowadzonym na moją rzecz, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, na pokrycie wkładu własnego
w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub mieszkania albo na nabycie
nieruchomości w celu pokrycia wkładu własnego niezbędnego do sfinansowania:
1) budowy budynku mieszkalnego
2)przebudowy budynku mieszkalnego
3) zapłaty ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego
4) zapłaty ceny zakupu lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
5) zapłaty ceny zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
6) zapłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części
7) zapłaty ceny nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość
8) zapłaty ceny nabycia udziału w nieruchomości gruntowej
tj: nieruchomości usytuowanej w:
(województwo)
(powiat)
(miejscowość)
(ulica, nr domu / nr lokalu)
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AV

dla której Sąd Rejonowy w

(miejscowość, nr)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW 
* Uwaga- jeżeli Uczestnik PPK posiada kilka Rachunków PPK, dla każdego z nich powinien być wypełniony odrębny wniosek

Część II.
Wnoszę o dokonanie wypłaty środków na zgromadzonych na moim rachunku PPK na:
tytuł przelewu:

mój rachunek bankowy o numerze:
– w przypadkach, o których mowa w Części I., pkt 1) – 2).
mój rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej o numerze:
– w przypadkach, o których mowa w Części I., pkt 1) – 2).
na rachunek bankowy zbywcy praw o numerze:
– w przypadkach, o których mowa w Części I., pkt 3) – 8).
Nazwa właściciela rachunku bankowego

na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zbywcy praw o numerze:
– w przypadkach, o których mowa w Części I., pkt 3) – 8).
Nazwa właściciela rachunku bankowego

Część III.
Rozpoczęcie zwrotu środków D D M M R R R R
(termin spłaty jednorazowej bądź pierwszej raty, nie może być późniejszy niż 5 lat od dnia wypłaty środków)
Sposób spłaty

jednorazowa

(gdy wartość wypłacanych środków jest mniejsza niż 3 000 zł)

ratalna

(gdy wartość wypłacanych środków jest większa niż 3 000 zł, szczegóły spłat rat określa umowa o wypłatę środków
zgromadzonych na rachunku ppk na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę lub
przebudowę budynku mieszkalnego lub mieszkania albo na nabycie nieruchomości)
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Ja, niżej podpisany / a, oświadczam, że:
nie zawarłem / am dotąd ani z Allianz SFIO PPK ani z inną instytucją finansową (inną niż Allianz SFIO PPK) umowy
w zakresie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na moim rachunku PPK w celu pokrycia wkładu
własnego.
umowa, o którą wnioskuję zostaje zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przeze mnie
kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji, w związku z którą zawarłem wcześniej umowę w zakresie
jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na moim rachunku PPK z inną instytucją finansową (inną niż Allianz
SFIO PPK). W związku z powyższym oświadczam, że jestem świadomy / a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Prosimy o oznaczenie właściwego pola


Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Decyzja kredytowa.
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