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UCHWA£A Nr 8/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 8  maja 1998 r.

w sprawie wprowadzenia �Regulaminu refinansowania banków 
kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski�

Nr 8

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1. Wprowadza siê �Regulamin refinansowania banków kre-
dytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski�, stano-
wi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Do umów zawartych przed dniem 1 czerwca 1998 r. ma-
j¹ zastosowanie przepisy dotychczasowe, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do dnia 30 czerwca 1998 r. 

§ 3. Traci moc zarz¹dzenie nr A/6/95 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wprowa-
dzenia �Regulaminu refinansowania banków przez Narodo-
wy Bank Polski� (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 54 oraz z 1996 r.
Nr 8, poz. 20 i Nr 23, poz. 60). 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 1998 r.
i ma zastosowanie do nowo zawieranych umów. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du 
Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz

cena 13 z³ 20 gr
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Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lombar-
dowym przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej �Regula-
minem�, okre�la: 

1) warunki udzielania bankom przez Narodowy Bank
Polski, zwany dalej �NBP�, kredytu lombardowego
oraz warunki jego wykorzystania i sp³aty, 

2) zasady i tryb zabezpieczania kredytu lombardowego
poprzez zastaw na prawach z papierów warto�cio-
wych. 

§ 2. U¿yte w Regulaminie okre�lenia oznaczaj¹: 

1) DPPK � Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
Centrali NBP, 

2) CRBS � Centralny Rejestr Bonów Skarbowych, pro-
wadzony w Departamencie Polityki Pieniê¿no � Kre-
dytowej Centrali NBP, 

3) DRB � Departament Rachunków Banków Centrali
NBP, 

4) KDPW � Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych
S.A., 

5) karta wzorów podpisów � z³o¿on¹ przez bank kartê
wzorów podpisów osób upowa¿nionych do sk³adania
o�wiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tko-
wych w celu zawarcia umowy o kredyt lombardowy
i podpisywania dokumentów wymienionych w § 19, 

6) obligacje � obligacje po¿yczki pañstwowej, 

7) deklaracja � deklaracjê wykorzystania i sp³aty kredytu
lombardowego, 

8) zlecenie przeniesienia � zlecenie przeniesienia za-
stawionych bonów skarbowych na blokowane konto
zastawionych bonów skarbowych, 

9) zlecenie zwolnienia � zlecenie zwolnienia zastawio-
nych bonów skarbowych, 

10) zawiadomienie o zastawie � zawiadomienie o usta-
nowieniu zastawu na obligacjach, 

11) zawiadomienie o zwolnieniu � zawiadomienie
o zwolnieniu zastawionych obligacji, 

12) o�wiadczenie o anulowaniu � o�wiadczenie o anulo-
waniu deklaracji i o�wiadczenia o poddaniu siê egze-
kucji, 

13) zawiadomienie � zg³oszenie b¹d� odwo³anie potrze-
by wykorzystania kredytu lombardowego po godzinie
15.30, 

14) informacja dodatkowa � informacjê sk³adan¹ przez
bank w KDPW ³¹cznie ze zleceniem ustanowienia za-
stawu na obligacjach, 

15) zlecenie p³atnicze � zlecenie p³atnicze wystawione
przez bank na wykorzystanie lub sp³atê kredytu lom-

bardowego, w korespondencji z jego rachunkiem bie-
¿¹cym, 

16) umowa � umowê o udzielanie kredytu lombardowego
i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt, 

17) umowa z KDPW � umowê dotycz¹c¹ zasad i trybu
ustanawiania zastawu na obligacjach przechowywa-
nych w Krajowym Depozycie Papierów Warto�cio-
wych S.A., zawart¹ w dniu 27 listopada 1995 r. pomiê-
dzy NBP a KDPW, 

18) przelew posttransakcyjny � polecenie przelewu obli-
gacji � zastawionych na zabezpieczenie sp³aty kredy-
tu lombardowego � których dotyczy transakcja sprze-
da¿y, dokonana przez NBP w imieniu banku na mocy
pe³nomocnictw stanowi¹cych za³¹czniki nr 7 i 8 do
umowy. 

§ 3.1. Papierami warto�ciowymi, które mog¹ byæ przed-
miotem zastawu w celu zabezpieczenia kredytu lombardo-
wego udzielanego przez NBP, s¹: 

1) bony skarbowe, 

2) obligacje. 

2. Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego nie
mo¿e przekroczyæ 0,8 warto�ci nominalnej papierów warto-
�ciowych obci¹¿onych zastawem. 

§ 4. Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów war-
to�ciowych, o których mowa w § 3, stosuje siê przepisy Ko-
deksu cywilnego o zastawie na prawach. 

§ 5. Kredyt lombardowy mo¿e byæ udzielony bankowi, któ-
ry: 

1) posiada rachunek bie¿¹cy w DRB, 

2) jest uczestnikiem CRBS b¹d� uczestnikiem bezpo-
�rednim KDPW, 

3) zawrze z NBP umowê sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Regulaminu, 

4) udzieli NBP pe³nomocnictw sporz¹dzonych wed³ug
wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 6, 7 i 8 do umowy, 

5) z³o¿y w DPPK kartê wzorów podpisów sporz¹dzon¹
wed³ug wzoru i zgodnie z warunkami okre�lonymi
w za³¹czniku nr 1 do umowy. Kartê tê bank sk³ada nie
pó�niej ni¿ w dniu zawarcia umowy, 

6) bêdzie sk³ada³, ³¹cznie z ka¿d¹ deklaracj¹, o�wiad-
czenie o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzone wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umowy. 

§ 6. Termin ustanowionego przez bank zastawu powinien
up³ywaæ najpó�niej pi¹tego dnia roboczego przed terminem
ustalenia przez emitenta praw z papierów warto�ciowych. 

§ 7. Kredyt lombardowy mo¿e byæ wykorzystany pod za-
staw ka¿dego rodzaju papieru warto�ciowego tylko jeden raz
w danym dniu operacyjnym. 

Za³¹cznik do uchwa³y nr 8/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 maja 1998r.
/poz. 16/

REGULAMIN
refinansowania banków kredytem  lombardowym przez  Narodowy Bank Polski
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§ 8. Kredyt lombardowy jest oprocentowany wed³ug stopy
zmiennej, której wysoko�æ jest og³aszana w obwieszcze-
niach Prezesa NBP. 

§ 9. Kwota kredytu nie sp³aconego w terminie, o którym
mowa w § 18, jest oprocentowana wed³ug stopy stanowi¹cej
dwukrotno�æ stopy oprocentowania kredytu lombardowego. 

§ 10.1. Odsetki od kredytu lombardowego s¹ obliczane za
dni jego wykorzystania. 

2. Odsetki pobiera DRB z rachunku bie¿¹cego banku,
w okresach miesiêcznych, z zastrze¿eniem § 32 ust. 2, 

3. NBP zastrzega sobie pierwszeñstwo realizacji dys-
pozycji w³asnej obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego banku z ty-
tu³u odsetek pobieranych w pierwszym dniu roboczym po
miesi¹cu obrachunkowym, z wyj¹tkiem grudnia, kiedy od-
setki s¹ pobierane w ostatnim dniu operacyjnym miesi¹ca. 

4. Odsetki od kredytu nie sp³aconego w terminie,
o którym mowa w § 18, s¹ pobierane zgodnie z zasadami
okreœlonymi w ust. 2. 

§ 11. Bank mo¿e wykorzystywaæ kredyt lombardowy w da-
nym dniu operacyjnym po z³o¿eniu w: 

1) CRBS � zlecenia przeniesienia sporz¹dzonego we-
d³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do umowy
b¹d� zawiadomienia o zastawie sporz¹dzonego we-
d³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do umowy, 

2) CRBS � deklaracji sporz¹dzonej wed³ug wzorów sta-
nowi¹cych za³¹czniki nr 3a i nr 3b do umowy wraz
z o�wiadczeniem o poddaniu siê egzekucji, sporz¹-
dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do
umowy, 

3) DRB � zlecenia p³atniczego. 

§ 12. Kwota kredytu lombardowego okre�lona w zleceniu
p³atniczym jest równa kwocie kredytu okre�lonej w deklaracji. 

§ 13.1. Deklaracjê, o której mowa w § 11 pkt 2, bank opatru-
je stemplem dziennym metalowym jako potwierdzenie daty
pewnej ustanowienia zastawu. 

2. Deklaracjê bank sk³ada w godzinach od 8.30 do
15.30. 

3. Je¿eli bank zamierza wykorzystaæ kredyt lombardo-
wy w godzinach 15.30 – 17.30, przesy³a telefaksem do
DPPK, do godziny 15.30, zawiadomienie sporz¹dzone we-
d³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 14 do umowy. 

§ 14. Bank mo¿e anulowaæ: 

1) deklaracjê i o�wiadczenie o poddaniu siê egzekucji,
przesy³aj¹c do CRBS o�wiadczenie o anulowaniu,
sporz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 12 do umowy, i

2) zlecenie przeniesienia, przesy³aj¹c do CRBS o�wiad-
czenie o anulowaniu zlecenia przeniesienia, sporz¹-
dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 11 do
umowy, je¿eli zlecenie p³atnicze nie zosta³o jeszcze
zrealizowane. 

§ 15. Termin sp³aty kredytu lombardowego up³ywa w ostat-
nim dniu jego wykorzystania okre�lonym w deklaracji. 

§ 16.1. Sp³aty kredytu lombardowego bank dokonuje �
w kwocie i terminie okre�lonym w deklaracji � sk³adaj¹c zle-
cenie p³atnicze w DRB. 

2. W zleceniu p³atniczym, o którym mowa w ust. 1,
w polu „Informacja dodatkowa” bank okreœla datê deklaracji,
z której wynika termin sp³aty kredytu. 

3. Kwota sp³aty kredytu lombardowego w danym dniu
operacyjnym nie mo¿e byæ wy¿sza od stanu zad³u¿enia na
koniec poprzedniego dnia operacyjnego. 

§ 17. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w § 11 pkt 3 i § 16
ust. 1, bank sk³ada w DRB � w godzinach od 8.30 do 17.30 �
zgodnie z pozosta³ymi warunkami umowy rachunku banko-
wego. 

§ 18. Kwota kredytu lombardowego nie sp³aconego w termi-
nie staje siê zad³u¿eniem przeterminowanym w nastêpnym
dniu roboczym po: 

1) up³ywie terminu sp³aty okre�lonego w deklaracji lub 

2) naruszeniu warunków okre�lonych w § 7 pkt 2 umowy,
lub

3) dniu okre�lonym jako wymagalny termin sp³aty kredy-
tu lombardowego, który zosta³ postawiony w stan na-
tychmiastowej wymagalno�ci stosownie do § 13 umo-
wy. 

§ 19. Osoby zg³oszone przez bank w karcie wzorów podpi-
sów podpisuj¹ dokumenty, o których mowa w pkt 1 � 7, to
jest: 

1) umowê, 

2) pe³nomocnictwa, o których mowa w § 5 pkt 4, 

3) o�wiadczenie o poddaniu siê egzekucji, 

4) deklaracje, 

5) o�wiadczenie o anulowaniu, 

6) zawiadomienie o zastawie, 

7) zawiadomienie o zwolnieniu. 

§ 20. Dokumenty przesy³ane do NBP za po�rednictwem
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych lub informatycznych traktuje
siê jako dokumenty równowa¿ne orygina³om, a czynno�ci
prawne dokonane na ich podstawie uwa¿a siê za czynno�ci
dokonane z zachowaniem formy szczególnej, w rozumieniu
art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 21. B³êdne wype³nienie deklaracji, zlecenia przeniesienia
lub zawiadomienia o zastawie mo¿e stanowiæ podstawê do
odmowy udzielenia kredytu lombardowego. 

Rozdzia³ II
Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego zabez-

pieczonego zastawem na prawach z bonów skarbowych

§ 22.1. Wykorzystanie kredytu lombardowego mo¿e nast¹-
piæ po ustanowieniu zastawu, z³o¿eniu zlecenia przeniesie-
nia wraz z deklaracj¹ sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 3a do umowy i o�wiadczeniem o poddaniu
siê egzekucji. 

2. Zlecenie przeniesienia bank opatruje stemplem
dziennym metalowym jako potwierdzenie daty pewnej usta-
nowienia zastawu. 

§ 23. Okres wykorzystania kredytu jest równy okresowi, na
jaki zastaw zosta³ ustanowiony. 

§ 24. Przy sp³acie kredytu lombardowego bank sk³ada
w DRB, poza zleceniem p³atniczym, zlecenie zwolnienia,
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sporz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 9 do
umowy, które jest podstaw¹ do zwolnienia zastawu ustano-
wionego na bonach skarbowych. 

§ 25. Wymogi w zakresie podpisywania, przesy³ania i anulo-
wania zleceñ przeniesienia i zleceñ zwolnienia okre�la ni-
niejszy Regulamin oraz Regulamin prowadzenia przez Naro-
dowy Bank Polski kont depozytowych bonów skarbowych,
wprowadzony zarz¹dzeniem nr A/2/95 Prezesa NBP z dnia
14 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 33). 

Rozdzia³ III
Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego zabez-

pieczonego zastawem na prawach z obligacji

§ 26.1. Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach
z obligacji rejestrowanych na kontach depozytowych
w KDPW okre�la umowa zawarta pomiêdzy NBP a KDPW. 

2. NBP przekazuje do wiadomoœci banku kserokopiê
umowy z KDPW. 

3. Wymogi w zakresie sk³adania zleceñ dotycz¹cych
ustanawiania i zwalniania zastawu na obligacjach w KDPW
okreœlaj¹ przepisy KDPW. 

4. Do ka¿dego zlecenia przeniesienia zastawionych
obligacji na konto papierów zastawionych, sk³adanego
w KDPW, bank za³¹cza informacjê dodatkow¹, zawieraj¹c¹
dane wyszczególnione zgodnie z wzorem stanowi¹cym za-
³¹cznik nr 13 do umowy. 

5. Potwierdzeniem dokonania operacji na koncie pa-
pierów zastawionych banku w KDPW jest wyci¹g z tego
konta, stanowi¹cy udokumentowanie ustanowionego zasta-
wu, wraz z wydrukiem informacji zawieraj¹cym dane, o któ-
rych mowa w ust. 4. 
Kopiê wyci¹gu KDPW przekazuje do DRB stosownie do §
1 ust. 2 pkt 1 umowy z KDPW. 

§ 27. Okres wykorzystania kredytu lombardowego nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ okres zastawu ustanowionego na obliga-
cjach. 
Bank mo¿e utrzymywaæ zastaw jako zabezpieczenie wierzy-
telno�ci przysz³ej. 

§ 28.1. Wykorzystanie kredytu lombardowego mo¿e nast¹-
piæ po z³o¿eniu: 

1) zawiadomienia o zastawie; zawiadomienie to bank
opatruje stemplem dziennym metalowym jako po-
twierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu, 

2) deklaracji sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 3b do umowy wraz z o�wiadczeniem
o poddaniu siê egzekucji. 

2. Warunkiem niezbêdnym do wykorzystania kredytu
lombardowego jest równie¿ udokumentowanie zastawu,
o którym mowa w § 26 ust. 5. 

§ 29. Brak udokumentowania zastawu w wysoko�ci umo¿li-
wiaj¹cej wykorzystanie kredytu lombardowego, jak te¿ nie-
z³o¿enie b¹d� b³êdne wype³nienie przez bank informacji do-
datkowej, o której mowa w § 26 ust. 4, stanowi¹ podstawê
do odmowy udzielenia kredytu. 

§ 30.1. Bank sk³ada w DRB zawiadomienie o zwolnieniu ob-
ligacji, sporz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 10 do umowy, po uprzednim z³o¿eniu w KDPW zlecenia
zwolnienia zastawionych obligacji. 

2. Jeœli zwolnienie zastawionych obligacji nastêpuje
w dniu sp³aty kredytu, to zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, bank sk³ada w tym samym dniu. 

§ 31.1. Zwolnienie obligacji zastawionych w KDPW nastê-
puje w terminach okre�lonych w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
z KDPW. 

2. Warunkiem niezbêdnym do przekazania przez NBP
do KDPW potwierdzenia sp³aty kredytu lombardowego,
o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy z KDPW, w terminie
okreœlonym w §1 ust. 2 pkt 2 tej umowy, jest sp³ata przez
bank kredytu lombardowego do godziny 10.00. 

3. Jeœli sp³ata kredytu lombardowego nast¹pi po go-
dzinie 10.00, to zwolnienie zastawionych obligacji nie zosta-
nie w danym dniu przez KDPW zewidencjonowane i bank
zobowi¹zany jest do ponownego z³o¿enia zlecenia zwolnie-
nia. 

Rozdzia³ IV
Zaspokajanie roszczeñ NBP

§ 32.1. Je�li bank nie sp³aci w terminie zad³u¿enia z tytu³u
kredytu lombardowego lub nale¿nych odsetek, NBP na pod-
stawie pe³nomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy,
przystêpuje do spe³nienia �wiadczenia obci¹¿onego zasta-
wem. W tym celu NBP: 

1) sprzedaje niezw³ocznie zastawione papiery warto-
�ciowe po cenie rynkowej mo¿liwej do uzyskania
w dniu sprzeda¿y b¹d�

2) przedstawia je do wykupu przez emitenta. 

2. Œrodki uzyskane ze sprzeda¿y b¹dŸ wykupu przez
emitenta zastawionych papierów wartoœciowych NBP prze-
znacza na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z na-
le¿nymi odsetkami. 

3. Je¿eli œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 2: 

1) nie zaspokoj¹ w ca³o�ci roszczenia, to NBP postê-
puje zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 33 ust. 2, 

2) przewy¿szaj¹ wymagane roszczenia, to NBP zwra-
ca nadwy¿kê tych �rodków na rachunek bie¿¹cy
banku w DRB. 

§ 33.1. W razie naruszenia przez bank warunków okre�lo-
nych w § 7 pkt 2 umowy, powoduj¹cego niemo¿no�æ zaspo-
kojenia roszczeñ NBP w trybie § 32, NBP wzywa bank do
zap³aty zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi
odsetkami w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

2. Je¿eli zad³u¿enie przeterminowane nie zostanie
sp³acone w terminie okreœlonym w ust. 1, to zaspokojenie
roszczenia NBP nastêpuje w drodze postêpowania egzeku-
cyjnego, na podstawie art. 96 i 97 ustawy Prawo bankowe
oraz z³o¿onego przez bank oœwiadczenia o poddaniu siê eg-
zekucji. 
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Za³¹cznik do Regulaminu

Wzór

UMOWA
o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt

W dniu............................... 199.. r. zosta³a zawarta umowa, której stronami s¹: 

Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z siedzib¹ w Warszawie, ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
w imieniu którego dzia³aj¹: 

1) ................................................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................................

i Bank .......................................................................................................................................................................
(pe³na nazwa Banku) 

....................................................................................................................................................................................

z siedzib¹ w ...............................................................................................................................................................
(dok³adny adres) 

....................................................................................................................................................................................

zwany dalej �Bankiem � kredytobiorc¹�, w imieniu którego dzia³aj¹: 

1).................................................................................................................................................................................

2).................................................................................................................................................................................

o nastêpuj¹cej tre�ci: 

§ 1

NBP � zgodnie z art. 69 ustawy � Prawo bankowe (Dz. U. z 1997r. Nr 140, poz. 939) i ustawy o Narodowym Ban-
ku Polskim (Dz. U. z 1997r. Nr 140, poz. 938) � udziela Bankowi-kredytobiorcy kredytu refinansowego pod zastaw
papierów warto�ciowych, zwanego dalej �kredytem lombardowym�, na warunkach okre�lonych w niniejszej umo-
wie i w �Regulaminie refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski�, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y nr 8/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 1998r. (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz.
16), zwanym dalej �Regulaminem�, oraz zgodnie z przepisami prawa. 

§ 2

Bank � kredytobiorca o�wiadcza, ¿e: 
1) zapozna³ siê z tre�ci¹ Regulaminu i zobowi¹zuje siê do przestrzegania postanowieñ w nim zawartych, 
2) bêdzie przestrzega³ postanowieñ umowy zawartej pomiêdzy NBP a Krajowym Depozytem Papierów Warto-

�ciowych S. A., zwanym dalej KDPW S. A., o której mowa w § 26 ust. 1 Regulaminu. 

§ 3

1. Bank � kredytobiorca zobowi¹zuje siê do z³o¿enia: 
1) karty wzorów podpisów, sporz¹dzonej wed³ug wzoru zawartego w za³¹czniku nr 1 do umowy, 
2) pe³nomocnictw, o których mowa w § 5 umowy. 

2. NBP udziela kredytu lombardowego po z³o¿eniu przez Bank � kredytobiorcê: 
1) deklaracji okre�laj¹cej kwotê i termin wykorzystania kredytu lombardowego, sporz¹dzonej wed³ug wzoru sta-

nowi¹cego za³¹cznik nr 3a i 3b do umowy, 
2) o�wiadczenia o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzonego wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umo-

wy, oraz
3) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2. 
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§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelno�ci NBP, z tytu³u udzielanego kredytu lombardowego w kwocie i w terminach
okre�lonych ka¿dorazowo w deklaracji, Bank � kredytobiorca jako Zastawca ustanawia zastaw na rzecz NBP
jako Zastawnika. 

2. Bank � kredytobiorca ustanawia na rzecz NBP, a NBP przyjmuje zastaw na prawach z: 
1) bonów skarbowych zdeponowanych na koncie depozytowym w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych,

prowadzonym w Departamencie Polityki Pieniê¿no � Kredytowej Centrali NBP, zwanym dalej CRBS, w licz-
bie i o warto�ci nominalnej oraz terminach wykupu, okre�lonych w ka¿dym zleceniu przeniesienia, sporz¹-
dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do umowy, 

2) obligacji zdeponowanych na kontach depozytowych w KDPW S. A., w liczbie i o warto�ci nominalnej oraz
terminach wykupu, okre�lonych w ka¿dym zawiadomieniu o zastawie sporz¹dzonym wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 5 do umowy. 

§ 5

1. Bank � kredytobiorca udziela NBP pe³nomocnictwa do: 
1) sprzeda¿y w jego imieniu zastawionych: 

a) bonów skarbowych, 
b) obligacji

z przeznaczeniem uzyskanych �rodków na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami, 
2) przeznaczania �rodków uzyskanych z wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych i obligacji,

na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami, 
a ponadto, w odniesieniu do obligacji: 
3) wystawiania w imieniu Banku � kredytobiorcy przelewu posttransakcyjnego zastawionych obligacji na konto

biura maklerskiego w razie z³o¿enia zlecenia ich sprzeda¿y w imieniu Banku � kredytobiorcy, 
4) otrzymywania kopii wyci¹gów z konta depozytowego papierów warto�ciowych zastawionych w KDPW S.A., 
5) ¿¹dania pisemnego potwierdzania operacji dokonywanych na koncie papierów zastawionych. 
Pe³nomocnictwa te Bank � kredytobiorca sporz¹dza wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹cznik nr 6 i 8 (w 2 egzem-
plarzach) oraz nr 7 do umowy (w 3 egzemplarzach, po jednym dla: NBP, KDPW S. A. i Banku � kredytobiorcy). 
Je¿eli Bank � kredytobiorca nie jest bezpo�rednim uczestnikiem KDPW S. A., to nie sk³ada pe³nomocnictw spo-
rz¹dzonych wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 7 i 8. 

2. NBP nabywa prawo do zaspokojenia siê z papierów warto�ciowych obci¹¿onych zastawem z dniem, w którym
wykorzystany kredyt lombardowy staje siê zad³u¿eniem przeterminowanym stosownie do § 18 Regulaminu, na
podstawie pe³nomocnictw, o których mowa w ust. 1. 

§ 6

1. Pozosta³e za³¹czniki stanowi¹: 
1) za³¹cznik nr 9 � Zlecenie zwolnienia zastawionych bonów skarbowych, 
2) za³¹cznik nr 10 � Zawiadomienie o zwolnieniu zastawionych obligacji po¿yczki pañstwowej, 
3) za³¹cznik nr 11 � O�wiadczenie o anulowaniu zlecenia przeniesienia, 
4) za³¹cznik nr 12 � O�wiadczenie o anulowaniu deklaracji, 
5) za³¹cznik nr 13 � Informacja dodatkowa, 
6) za³¹cznik nr 14 � Zawiadomienie. 

2. Wszystkie za³¹czniki do umowy stanowi¹ jej integraln¹ czê�æ. 

§ 7

Bank � kredytobiorca o�wiadcza, ¿e: 
1) zastawione papiery warto�ciowe, wskazane ka¿dorazowo w dokumentach okre�lonych w § 4 ust. 2 i wynika-

j¹ce z nich prawa, przys³uguj¹ wy³¹cznie jemu, pozostaj¹ w jego wy³¹cznej dyspozycji i nie s¹ obci¹¿one pra-
wami na rzecz osób trzecich, jak równie¿, ¿e obrót tymi papierami nie podlega ¿adnym ograniczeniom, 

2) nie dokona zbycia, zwolnienia zastawu lub obci¹¿enia praw z tych papierów przed sp³at¹ wykorzystanego
kredytu lombardowego. 

§ 8

Wszelkie po¿ytki z zastawionych papierów warto�ciowych w okresie trwania zastawu przys³uguj¹ Bankowi � kre-
dytobiorcy. 
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§ 9

Strony ustalaj¹, ¿e koszty zwi¹zane: 
1) z ustanowieniem zastawu, 
2) ze sprzeda¿¹ papierów warto�ciowych przez NBP na rynku wtórnym, 
3) z postêpowaniem egzekucyjnym, o którym mowa w § 33 ust. 2 Regulaminu, 

ponosi Bank � kredytobiorca. 

§ 10

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu lombardowego. 

§ 11

NBP zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeñ kwot kredytu lombardowego. 

§ 12

Bank � kredytobiorca o�wiadcza, ¿e na ¿¹danie NBP bêdzie sk³ada³: 
1) dodatkowe informacje dotycz¹ce sytuacji finansowej, 
2) informacje o przewidywanych kwotach i terminach wykorzystania kredytu lombardowego, 
3) okresowe informacje prognostyczne, dotycz¹ce wykorzystania kredytu redyskontowego. 

§ 13

Naruszenie przez Bank � kredytobiorcê jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy mo¿e stanowiæ podstawê do wy-
powiedzenia umowy i postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalno�ci. 

§ 14

Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron z jednomiesiêcznym jej wypowiedzeniem. Wypowiadaj¹c
umowê strony wska¿¹ powody jej wypowiedzenia. 

§ 15 

Wymóg zachowania przez NBP jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia nie ma zastosowania, je¿eli: 
1) rachunek bie¿¹cy Banku � kredytobiorcy w Departamencie Rachunków Banków Centrali NBP, zwanym da-

lej DRB, uleg³ likwidacji, 
2) dzia³alno�æ Banku � kredytobiorcy zosta³a zawieszona b¹d� zosta³ on postawiony w stan likwidacji. 

§ 16

Zmiana postanowieñ umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿no�ci. 

§ 17

Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron. 

§ 18

Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem........................................................... 199.. r. 

Za Bank � kredytobiorcê /Zastawcê Za Narodowy Bank Polski/ Zastawnika

............................................................................. .............................................................................

............................................................................. .............................................................................
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Za³¹cznik nr 1 do umowy
Wzór

.................................................. 
(miejscowo�æ, data) 

.....................................................................
(wzór stempla firmowego (maj¹tkowego))

KARTA WZORÓW PODPISÓW

osób upowa¿nionych do sk³adania o�wiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Banku, w celu zawar-
cia umów o kredyt refinansowy lombardowy i dokumentów wymienionych w § 19 pkt 2-7 Regulaminu. 

Lp. Imiê i nazwisko Stanowisko s³u¿bowe Wzór podpisu

Wy¿ej wymienione osoby uprawnione s¹ do dzia³ania w sposób nastêpuj¹cy: 
1. jednoosobowo....................................................................... 
2. dwuosobowo......................................................................... 

..................................................................................................
stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpis (y) Prezesa 

Zarz¹du Banku lub Cz³onków Zarz¹du

Przyjêto dnia......................................... 
(wype³nia NBP) 
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Zasady postêpowania w zakresie wype³niania 

i sk³adania wzorów podpisów

1. Bank � kredytobiorca sk³ada kartê wzorów podpisów przy: 

1) zawieraniu umowy, 

2) zmianie nazwy Banku � kredytobiorcy, 

3) zmianie w uprawnieniach osób do podpisywania umów o kredyt lombardowy. 

2. Podpisy prezesa lub cz³onków zarz¹du uwierzytelniaj¹ce podpisy pozosta³ych osób uprawnionych, znajduj¹-

cych siê w karcie wzorów podpisów, je¿eli nie s¹ potwierdzone przez notariusza, powinny byæ potwierdzone

przez DRB przed z³o¿eniem karty. 

3. Do karty wzorów nale¿y za³¹czyæ i bie¿¹co aktualizowaæ: 

1) kserokopiê aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z rejestru handlowego Banku � kredytobiorcy lub innego

dokumentu stwierdzaj¹cego jego utworzenie zgodnie z przepisami prawa oraz wskazuj¹cego osoby upowa¿-

nione do sk³adania o�wiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych, 

2) kserokopie pe³nomocnictw dla osób upowa¿nionych do czynno�ci zwi¹zanych z zawarciem umowy o kredyt

lombardowy. 

4. Podpisy w karcie wzorów powinny byæ sk³adane atramentem lub d³ugopisem. 

5. Nie wype³nion¹ czê�æ kart wzorów podpisów nale¿y przekre�liæ. 

6. Przed zmian¹ karty mo¿e wyst¹piæ, na okres przej�ciowy, wykre�lenie osoby/osób z uprzednio z³o¿onej karty �

do czasu z³o¿enia nowej karty wzorów � w drodze pisemnego zawiadomienia, w którym wskazano osoby do wy-

kre�lenia i przyczyny zmiany w karcie. Zawiadomienie powinno byæ podpisane przez prezesa lub dwóch cz³on-

ków zarz¹du. 
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Za³¹cznik nr 2 do umowy

Wzór

O�WIADCZENIE
o poddaniu siê egzekucji

......................................................... 

(nazwa i adres Banku) 

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939)

o�wiadczamy, ¿e poddajemy siê egzekucji prowadzonej wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego i wy-

ra¿amy zgodê na wystawienie przez Narodowy Bank Polski bankowego tytu³u egzekucyjnego, obejmuj¹cego rosz-

czenia z tytu³u umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt do kwoty

...................................... z³otych, (s³ownie................................................................................................................... 

..................................................................................................................... z³otych) wraz z nale¿nymi odsetkami,

a tak¿e kwotami op³at i prowizji. 

Bankowy tytu³ egzekucyjny mo¿e byæ wystawiony w terminie 30 dni od dnia sp³aty kredytu okre�lonego w deklara-

cji z dnia.................................. 

.............................................................. 

(data i miejsce z³o¿enia o�wiadczenia) 

............................................................................. 

(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

......................................................................    

(podpis pracownika NBP przyjmuj¹cego o�wiadczenie)
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Za³¹cznik nr 3a do umowy

Wzór

..................................................................

(miejscowo�æ, data) 

.................................................................. 

(stempel firmowy Banku) 

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

DEKLARACJA
WYKORZYSTANIA I SP£ATY KREDYTU LOMBARDOWEGO

(do umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt 
z dnia.......................................)

Bank................................................................................................................................................................................................

deklaruje wykorzystanie kredytu lombardowego w kwocie..........................................................................................

s³ownie:...................................................................................................................................................................... z³

w okresie od...................................................... do................................................, 

w zwi¹zku ze z³o¿onym zleceniem przeniesienia zastawionych bonów skarbowych na blokowane konto zastawio-

nych bonów skarbowych w CRBS w okresie 

od.......................................... do.........................................................., 

o warto�ci nominalnej......................................................... .

Ostatni dzieñ wykorzystania kredytu lombardowego jest terminem jego sp³aty. 

....................................................... 

(stempel firmowy (maj¹tkowy) 

i podpisy za Bank) 

__________________________

Przyj¹³ i sprawdzi³: 

........................................................ 

Data.................................................                                                      ........................................................ 

(stempel dzienny metalowy)  
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Za³¹cznik nr 3b do umowy

Wzór

.......................................................... 

(miejscowo�æ, data) 

................................................................. 

(stempel firmowy Banku) 

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

DEKLARACJA
WYKORZYSTANIA I SP£ATY KREDYTU LOMBARDOWEGO

(do umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt 
z dnia..........................................) 

Bank................................................................................................................................................................................................ 

deklaruje wykorzystanie kredytu lombardowego w kwocie......................................................................................

s³ownie:...................................................................................................................................................................... z³

w okresie od....................................................... do........................................................, 

w zwi¹zku ze z³o¿onym zleceniem przeniesienia zastawionych obligacji po¿yczki pañstwowej na konto papierów

zastawionych w KDPW S.A. w okresie od............................................. do........................................... o warto�ci

nominalnej..................................................................... 

Ostatni dzieñ wykorzystania kredytu lombardowego jest terminem jego sp³aty. 

.......................................................... 

(stempel firmowy (maj¹tkowy) 

i podpisy za Bank) 

_____________________________

Przyj¹³ i sprawdzi³: 

........................................................ 

Data.................................................                                                     ........................................................ 

(stempel dzienny metalowy)
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Za³¹cznik nr 4 do umowy

Wzór

........................................................ 

(miejscowo�æ, data)

......................................................... 

(stempel firmowy Banku) 

Nr konta depozytowego w CRBS
Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

ZLECENIE
przeniesienia zastawionych bonów skarbowych na blokowane konto

zastawionych bonów skarbowych

Bank..........................................................................................................................................................................

zleca NBP przeniesienie nastêpuj¹cych, zastawionych bonów skarbowych: 

na blokowane konto zastawionych bonów skarbowych w CRBS. 

Zastaw ustanawiamy w okresie od....................................... do................................... jako zabezpieczenie sp³aty

kwoty kredytu okre�lonej w deklaracji wykorzystania kredytu lombardowego w okresie od...........................

do............................................. 

Po�wiadczamy ustanowienie zastawu w dniu..................................................... 

.................................................................. 

(stempel firmowy (maj¹tkowy) 

i podpisy za Bank) 

Nr telefaksu......................................... 

Nr telefonu.......................................... 

Nazwisko osoby upowa¿nionej do

potwierdzania autentyczno�ci zlecenia: 

.....................................................

(stempel dzienny metalowy)

Lp. Data zapadalno�ci dd-mm-rr

Razem

Liczba sztuk Warto�æ nominalna w z³otych
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Za³¹cznik nr 5 do umowy

Wzór

........................................................ 
(miejscowo�æ, data)

......................................................... 

(stempel firmowy Banku)

Kod uczestnika KDPW S.A. 
Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

ZAWIADOMIENIE
o ustanowieniu zastawu na obligacjach po¿yczki pañstwowej

Bank................................................................................................................................................................................................ 

zleci³ KDPW S.A. przeniesienie nastêpuj¹cych, zastawionych obligacji: 

na konto papierów zastawionych. 
Zastaw ustanowiony w okresie od.................................... do............................................. 
stanowi zabezpieczenie sp³aty kwoty kredytu okre�lonej w deklaracji wykorzystania kredytu lombardowego w okre-
sie od............................................................... do........................................................... .
Niniejszym po�wiadczamy ustanowienie zastawu. 

................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) 

i podpisy za Bank)
__________________

Nr telefaksu................................................... 
Nr telefonu.................................................... 
Nazwisko osoby upowa¿nionej do
potwierdzania autentyczno�ci zlecenia: 

........................................................ 
(stempel dzienny metalowy) 

....................................................................................
(data i nazwisko osoby przyjmuj¹cej zawiadomienie) 

Lp.

Razem

Data zapadalno�ci dd-mm-rr Liczba sztukKod obligacji Warto�æ nominalna w z³otych



Za³¹cznik nr 6 do umowy
Wzór

.................................................... 
(miejscowo�æ, data) 

.................................................... 
(stempel firmowy Banku) 

PE£NOMOCNICTWO

Bank................................................................................................................................................................................................ 
(nazwa Banku) 

udziela Narodowemu Bankowi Polskiemu pe³nomocnictwa do: 

1) sprzeda¿y w imieniu naszego Banku zastawionych przez nas bonów skarbowych na zabezpieczenie kredytu
lombardowego, po cenie rynkowej, mo¿liwej do uzyskania w dniu ich sprzeda¿y. 
�rodki uzyskane ze sprzeda¿y tych papierów NBP przeznaczy na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz
z nale¿nymi odsetkami, 

2) przeznaczania �rodków pieniê¿nych uzyskanych z wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych
na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego oraz nale¿nych odsetek w razie niesp³acenia przez nas zad³u¿enia
przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami do dnia wykupu bonów skarbowych przez emitenta. 

Pe³nomocnictwa udziela siê z dniem............................................................ 

.................................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank)
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Za³¹cznik nr 7 do umowy
Wzór

....................................................... 
(miejscowo�æ i data) 

................................................. 
(stempel firmowy Banku) 

PE£NOMOCNICTWO

Zarz¹d............................................................................................................................................................................................, 
(nazwa Banku) 

w zwi¹zku z zawart¹ umow¹ o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt, udziela
NBP pe³nomocnictwa do dokonywania nastêpuj¹cych czynno�ci wobec KDPW S.A. w stosunku do naszych w³a-
snych obligacji po¿yczki pañstwowej, przechowywanych w KDPW S.A. na koncie papierów zastawionych, tytu³em
zabezpieczenia sp³aty wykorzystanego kredytu lombardowego: 

1. ¿¹dania potwierdzenia przez KDPW S.A. operacji w stosunku do naszych w³asnych obligacji przechowywa-
nych na koncie papierów zastawionych: 06. 

2. otrzymywania kopii wyci¹gów z konta 06 potwierdzaj¹cych dokonanie operacji na tych obligacjach. 

3. wystawienia w imieniu Banku przelewu posttransakcyjnego zastawionych obligacji na konto biura maklerskie-
go, realizuj¹cego zlecenie sprzeda¿y tych obligacji. 

4. odbioru � z przeznaczeniem na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami � �rodków
pieniê¿nych uzyskanych ze sprzeda¿y b¹d� wykupu przez emitenta zastawionych obligacji, w drodze obci¹¿e-
nia rachunku bankowego KDPW S.A., na który wp³yn¹ �rodki pieniê¿ne pochodz¹ce ze sprzeda¿y b¹d� wyku-
pu obligacji i uznania rachunku w Oddziale Okrêgowym NBP w Warszawie. 

Pe³nomocnictwa udziela siê z dniem.................................... roku. 

................................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank)
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Za³¹cznik nr 8 do umowy
Wzór

....................................................... 
(miejscowo�æ, data) 

........................................................... 
(stempel firmowy Banku) 

PE£NOMOCNICTWO

Zarz¹d............................................................................................................................................................................................. 
(nazwa Banku) 

udziela NBP pe³nomocnictwa do sprzeda¿y w imieniu naszego Banku zastawionych przez nas obligacji na zabez-
pieczenie sp³aty kredytu refinansowego lombardowego, tj. do dokonywania nastêpuj¹cych operacji w stosunku do
obligacji przechowywanych w KDPW S. A. na koncie papierów zastawionych: 

1. Z³o¿enia w naszym imieniu zlecenia sprzeda¿y zastawionych obligacji w razie niesp³acenia kredytu w terminie. 

2. Otrzymywania kopii zawiadomienia o transakcji, o której mowa w pkt. 1. 

3. ¯¹dania wystawienia przez biuro maklerskie polecenia przelewu �rodków pieniê¿nych uzyskanych ze sprzeda-
¿y zastawionych obligacji na rachunek KDPW S. A. w banku rozliczeniowym, w celu ich przelania na rachunek
w Oddziale Okrêgowym NBP w Warszawie. 

Pe³nomocnictwa udziela siê z dniem..................................................... 

................................................................................. 

(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 
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Za³¹cznik nr 9 do umowy
Wzór

...................................................... 
(miejscowo�æ, data) 

................................................ 

(stempel firmowy Banku) 

Nr konta depozytowego w CRBS

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

ZLECENIE
zwolnienia zastawionych bonów skarbowych

W zwi¹zku ze sp³at¹ kredytu lombardowego, którego wykorzystanie zadeklarowano w okresie
od............................................................... do......................................................................, 
Bank....................................................................................................................................... 
zleca NBP przeniesienie w CRBS, w dniu sp³aty kredytu lombardowego, nastêpuj¹cych bonów skarbowych: 

z blokowanego konta zastawionych bonów skarbowych na konto niezablokowanych bonów skarbowych. 

.............................................................................. 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

Nr telefaksu.......................................... 
Nr telefonu........................................... 
Nazwisko osoby upowa¿nionej do
potwierdzania autentyczno�ci zlecenia
_________________________________
Wype³nia NBP
DRB potwierdza, ¿e Bank nie posiada
zobowi¹zañ z tytu³u zwalnianej
kwoty zastawionych bonów skarbowych

.................................... ........................................................ 
(data) (piecz¹tka i podpis) 

Lp. Data zapadalno�ci dd-mm-rr

Razem

Liczba sztuk Warto�æ nominalna w z³otych
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Za³¹cznik nr 10 do umowy
Wzór

....................................................... 
(miejscowo�æ, data)

...........................................................
(stempel firmowy Banku)

Kod uczestnika KDPW SA

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

ZAWIADOMIENIE
o zwolnieniu zastawionych obligacji po¿yczki pañstwowej

W zwi¹zku ze sp³at¹ kredytu lombardowego, którego wykorzystanie zadeklarowano w okresie
od............................................. do........................................................1), 
Bank....................................................................................................................................... 
zwolni³ spod zastawu w KDPW S. A. w dniu........................................... nastêpuj¹ce zastawione obligacje: 

.............................................................................. 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

Nr telefaksu............................................... 
Nr telefonu................................................ 

........................................................................ 
(nazwisko osoby przyjmuj¹cej zawiadomienie) 

1) je�li zwolnienie zastawu obligacji nie jest zwi¹zane ze sp³at¹ kredytu lombardowego � skre�liæ pierwsz¹ czê�æ
zdania.

Lp.

Razem

Data zapadalno�ci dd-mm-rr Liczba sztukKod obligacji Warto�æ nominalna w z³otych
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Za³¹cznik nr 11 do umowy
Wzór

............................................................. 
(miejscowo�æ, data) 

...................................................... 
(stempel firmowy Banku) 

Nr konta depozytowego w CRBS 

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

O�wiadczenie o anulowaniu zlecenia przeniesienia

Bank....................................................................................................................................... 
niniejszym o�wiadcza, ¿e anuluje z³o¿one w dniu................................................................ 
zlecenie przeniesienia ni¿ej wymienionych zastawionych bonów skarbowych na blokowane
konto zastawionych bonów skarbowych: 

Przyczyny anulowania s¹ nastêpuj¹ce: 
............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

............................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

Nr telefaksu.......................................... 
Nr telefonu........................................... 
Nazwisko osoby upowa¿nionej do
potwierdzenia autentyczno�ci zlecenia: 

Przyj¹³ w CRBS: 

........................................................... 
Imiê i Nazwisko                         Godz. 

Lp. Data zapadalno�ci dd-mm-rr

Razem

Liczba sztuk Warto�æ nominalna w z³otych



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 8 � 49 � poz. 16

Za³¹cznik nr 12 do umowy
Wzór

.................................................... 
(miejscowo�æ, data) 

............................................................ 
(stempel firmowy Banku) 

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

O�wiadczenie o anulowaniu

Bank ............................................................................................................................................................................................... 

niniejszym o�wiadcza, ¿e anuluje z³o¿one w dniu..............................................: 

1) deklaracjê wykorzystania kredytu lombardowego pod zastaw obligacji/bonów skarbowych1) w kwo-

cie.............................., w okresie od........................... do........................., 

2) o�wiadczenie o poddaniu siê egzekucji. 

Przyczyny anulowania s¹ nastêpuj¹ce: 

......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

Nada³ w Banku: 
Nr telefaksu.................................................. 
Nr telefonu................................................... 

Przyj¹³ w CRBS: 

................................................................ 
Imiê i Nazwisko                             Godz. 
-------------------------------------------------------------------
1) niepotrzebne skre�liæ
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Za³¹cznik nr 13 do umowy

Wzór

Informacja dodatkowa

zamieszczana na zleceniu przeniesienia zastawionych obligacji na konto papierów zastawionych w KDPW S. A. 1)

�Od � � do � � � ................................. �............................... �

d d � mm � r r           d d � mm �  r r       warto�æ nominalna            nazwisko

(max. 37 znaków)                         (max. 13 znaków)       (max. 30 znaków) 

_________________________________

1) wpisywana do dyspozycji przesuniêcia obligacji z konta zwyk³ego na konto papierów zastawionych � w tzw. polu

�klient� (do 80 znaków) � tre�æ podana w cudzys³owiu oznacza: daty na jakie ustanowiony jest zastaw � od...

do..., warto�æ nominaln¹ oraz nazwisko osoby sporz¹dzaj¹cej informacjê. 
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Za³¹cznik nr 14 do umowy
Wzór

.................................................... 
(miejscowo�æ, data) 

...................................................................
(stempel firmowy (maj¹tkowy) Banku))

Narodowy Bank Polski
Departament Polityki Pieniê¿no � Kredytowej
Wydzia³ Refinansowania Banków
ul. �wiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa 

ZAWIADOMIENIE

I. Niniejszym zg³aszamy, ¿e w dniu dzisiejszym, ........................................................................................ Bank
(data) 

............................................................ z³o¿y deklaracjê wykorzystania kredytu lombardowego pod zastaw bo-
nów skarbowych/obligacji1) w godzinach 15.30 � 17.30. 

............................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

II. Niniejszym odwo³ujemy z³o¿one w dniu dzisiejszym zg³oszenie z³o¿enia deklaracji wykorzystania kredytu
lombardowego pod zastaw bonów skarbowych/obligacji1) w godzinach 15.30 � 17.30. 

............................................................................... 
(stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy za Bank) 

Nada³: 
................................................... 

(imiê i nazwisko) 

Obja�nienie: bank wype³nia czê�æ I lub czê�æ II w zale¿no�ci od sytuacji, której dotyczy zawiadomienie, przekre-
�laj¹c niepotrzebn¹ tre�æ

-------------------------------------------------------------------

Wype³nia NBP 
Potwierdzenie: 

1) z³o¿enia deklaracji, zgodnie z cz. I, o godz........................ 1)

2) odwo³ania z³o¿enia deklaracji, zgodnie z cz. II, o godz........................ 1)

..................................................... 
(imiê i nazwisko pracownika) 

___________________
1) niepotrzebne skre�liæ
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OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 18 maja 1998 r.

w sprawie utworzenia VOLKSWAGEN BANK POLSKA SPÓ£KA AKCYJNA

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr. 140, poz. 938) po-
daje siê do wiadomo�ci, ¿e na podstawie decyzji nr 5/97
z dnia 29 grudnia 1997 r. Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego, podjêtej w porozumieniu z Ministrem Finansów, zo-
sta³ utworzony bank pod nazw¹ �VOLKSWAGEN BANK
POLSKA SPÓ£KA AKCYJNA� z siedzib¹ w Warszawie.

Bank zosta³ wpisany w dniu 5 marca 1998r. do rejestru han-
dlowego S¹du Rejonowego dla m. st. Warszawy � S¹d Go-
spodarczy, XVI Wydzia³ Gospodarczy � Rejestrowy, w dzia-
le B pod nr 53032. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Cena prenumeraty na rok 1998 wynosi 82,5 z³.

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe �Ruch� S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych �Ruch�, wp³aty nale¿y wnosiæ na

konto �Ruch� S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz �Unipress Warszawa� Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, �Ruch� SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach �Ruch� S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP � Centrala, Z.U.G., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919
Warszawa, Nr 10101733�99091-209-8, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.
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