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ZLECENIE PRZELEWU 

 
 

Prosimy o wypełnienie poniższej formy i zwrócenie jej do nas, a my zajmiemy się resztą. 
  
 
 
IMIĘ I NAZWISKO ___________________________________________________________________ 
 
NUMER KONTA W PSFUK ____________________________________________________________ 
 
ADRES INTERNETOWY ______________________________________________________________  
 
NUMER KARTY VISA  _______________________________________________________________ 
 

 
 

KREDYTY DO SPŁACENIA: 
 
 
1. Kredytodawca____________________________        2. Kredytodawca __________________________  
     
Numer Konta ______________________________        Numer Konta ______________________________ 
 
Adres Płatności ____________________________        Adres Płatności ___________________________ 
 
Miasto/Stan __________________ Kod _________        Miasto/Stan __________________ Kod ________ 
 
Kwota Przelewu $ __________________________        Kwota Przelewu $ __________________________ 
 
 
3. Kredytodawca ___________________________        4. Kredytodawca __________________________  
     
Numer Konta ______________________________        Numer Konta _____________________________ 
 
Adres Płatności ____________________________       Adres Płatności ____________________________ 
 
Miasto/Stan __________________ Kod _________        Miasto/Stan __________________ Kod ________ 
 
Kwota Przelewu $ __________________________        Kwota Przelewu $ __________________________ 
 
 
 
 
Tranzakcje pobrania gotówki jak również przelew obciążenia z innych kart podlegają 
natychmiastowemu oprocentowaniu. 
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Warunki promocyjnego oprocentowania zlecenia przelewu: 
 
1. Zlecenie nie będzie wykonane jeżeli informacje są niekompletne. Przelewy wysyłane 

są bezpośrednio do uznanych  kredytodawców. 
  
2. Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa oferuje bezpłatny przelew zadłużeń na 

innych kartach kredytowych na karty kredytowe w PSFUK  do wysokosci dostępnego 
limitu kredytu.  

 
3. Przelewy traktowane są jako transakcje gotówkowe i nie mogą przekroczyć limitu 

karty. 
 
4. Promocyjne oprocentowanie  w wysokości 3.99% APR jest ważne do dnia 06/09/2009.

Po dniu 06/09/2009 promocyjne oprocentowanie ulegnie zmianie na oprocentowanie 
standartowe obowiązujące na Twoim koncie karty kredytowej po zakończeniu 
promocji.  

 
5. Opóźnienie w spłacaniu rachunku w trakcie promocji spowoduje natychmiastowy 

powrót do standartowego oprocentowania karty. 
 
6. Regularne płatności na kontach zleconych do spłacenia muszą być kontynuowane do 

momentu realizacji przelewu. PSFUK nie ponosi odpowiedzialności za pozostały 
balans na koncie oraz opłaty naliczone w czasie procesowania zlecenia płatności.  

 
7. Przelew nie powinien uwzgledniać jakichkolwiek kwot związanych z 

kwestionowaniem transakcji aby nie utracić prawa do ich kontynuacji. 
 
8. Przelew nie może być użyty do spłacenia pożyczki lub karty kredytowej wydanej 

przez PSFUK. 
 
9. Realizacja zlecenia nastąpi w ciągu 30-ciu dni biznesowych.  
 
10. Spłaty kredytu o promocyjnym oprocentowaniu będą dokonywane w pierwszej 

kolejności. 
 
11. PSFUK zastrzega sobie prawo do zmian powyższych warunków bez uprzedzenia. 
 
12. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest posiadanie aktywnego i ważnego konta 

karty kredytowej.  
 
 
Podpisując  ten dokument autoryzuje PSFUK do spłacenia pełnych lub częściowych 
kwot określonych w zleceniu przelewu oraz wyrażam zgodę na powyższe warunki.   
 
 
PODPIS: ____________________________________  DATA: ___________________                                            


