Miejscowość, data:………………………
PEŁNOMOCNICTWO
do wykonywania czynności w imieniu Wnioskodawcy
imię i nazwisko/ nazwa *:……………………..…………………………………………..……………………………………………
adres zamieszkania/ siedziba*:……………………………………………………………….………….……………………………..
dokument tożsamości: ……………..…………………… seria ……… nr…………..…….………./ REGON nr…………...………*
reprezentowana przez*:
imię i nazwisko:……………………..………………………………………………………………………………...………
dokument tożsamości: ……………..……………………………… seria ………………… nr…………………………..
funkcja ………………………………………………………………………………………………………………...……...
imię i nazwisko:……………………..…………………………………………………………………………...……………
dokument tożsamości: ……………..……………………………… seria ………………… nr…………………………..
funkcja …………………………………………………………………………………………………………...…………...
Oświadczam, że niniejszym ustanawiam swoim pełnomocnikiem:
1) Panią/Pana ………………………………………………………..zamieszkałą/-ego…………………………….…..
legitymującą/-ego się ……………..……………………………… seria ………………… nr………………………..
wydanym przez……………………………………………………………………………………………………….…..
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………...
będącego pracownikiem ……………………………………………………………………………………….……….
2) Panią/Pana ………………………………………………………..zamieszkałą/-ego…………………………….…..
legitymującą/-ego się ……………..……………………………… seria ………………… nr………………………..
wydanym przez……………………………………………………………………………………………………….…..
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………...
będącego pracownikiem ……………………………………………………………………………………….……….
którą/-ego/-ych upoważniam do:
*)
1) wypełnienia, podania wszelkich niezbędnych informacji, podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o udzielenie
EkoKredytu Prosument II wraz z dotacją (zwanego dalej Kredytem) w Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanym dalej
Bankiem),*
2) składania w Banku wszelkich wyjaśnień i uzupełnień ww. wniosku oraz wykonywania innych czynności, jakie okażą się
niezbędne do oceny zdolności kredytowej i podjęcia przez Bank decyzji o przyznaniu/ odmowie przyznania Kredytu,*
3) udostępnienia dokumentów oraz informacji udzielanych lub wymaganych przez Bank, do odbioru oświadczeń
adresowanych przez Bank, do dokonania czynności przygotowawczych oraz następczych związanych ze złożeniem
wniosku,*
4) uzyskiwania od Banku wszelkich informacji, w tym objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 105 i nast. Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pozostających w związku ze złożeniem i oceną wniosku, w szczególności
informacji o statusie wniosku, wyniku sprawdzenia mocodawcy w bazach, oceny zdolności kredytowej oraz podjętej
przez Bank decyzji o przyznaniu/ odmowie przyznania Kredytu.* Jednocześnie upoważniam Bank do przekazywania
ww. pełnomocnikom wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
Każdy z ww. pełnomocników upoważniony jest do samodzielnego występowania w moim imieniu.
Pełnomocnictwo obowiązuje do* ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
…………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis pełnomocnika)

Potwierdzam własnoręczność podpisów:
…………………………………………………………………
data, podpis

Własnoręczność podpisu udzielającego pełnomocnictwa oraz podpis pełnomocnika mogą być potwierdzone:
a) w kraju przez upoważnionego pracownika Banku lub notariusza,
b) za granicą przez polską placówkę bankową, dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała
umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych.
*) niepotrzebne skreślić

