
RZ–3

1. S¹d, do którego kierowany jest wniosek 2. Data wp³ywu (wype³nia s¹d)

4. Numer pozycji rejestru

1.1. Liczba wnioskuj¹cych podmiotów

3. Sygnatura akt (wype³nia s¹d)

1. 2. Nazwa / Nazwisko, Imiê (Imiona)

1.3. Kraj 1.4. Miejscowoœæ

1.6. Nr domu

1.8. Poczta

1.7. Nr lokalu 1.9. Kod pocztowy

-

-

1.10. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

1.11. Ulica

1.14. Miejscowoœæ

2.1. REGON / PESEL 3.1. REGON / PESEL 4.1. REGON / PESEL

2.2. Nazwa / Nazwisko i Imiê (Imiona) 3.2. Nazwa / Nazwisko i Imiê (Imiona) 4.2. Nazwa / Nazwisko i Imiê (Imiona)

2.3. Adres ujawniony w rejestrze

5.1. Nazwa przedmiotu zastawu 5.2. Numer pozycji Katalogu

a) kwota wierzytelnoœci b) oznaczenie najwy¿szej

kwoty zabezpieczeniazabezpieczona zastawem

6.1. Okreœlenie rodzaju ujawnionej kwoty

6.2. Wysokoœæ kwoty

S³ownie:

6.3 Oznaczenie waluty

3.3. Adres ujawniony w rejestrze 4.3. Adres ujawniony w rejestrze

1.15. Poczta

1.12. Nr domu 1.13. Nr lokalu

1.16. Kod pocztowy

1.5. Ulica

.NsRejZa. / /

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika

Czêœæ 1 – WNIOSKODAWCA

Czêœæ 2 – Identyfikacja Zastawu
Skrócona treœæ aktualnego wpisu w pozycji Rejestru Zastawów
Rubryka 2 –Zastawnik

Rubryka 5 - Przedmiot Zastawu Rubryka 6 - Szczegó³y dotycz¹ce zastawu

Pierwszy podmiot ujawniony w rubryce Pierwszy podmiot ujawniony w rubryce Pierwszy podmiot ujawniony w rubryce

Rubryka 3 –Zastawca Rubryka 4 –D³u¿nik

WNIOSEK O WYKRE LENIE ZASTAWU
W REJESTRZE ZASTAWÓW

Œ
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Za³¹czone urzêdowe formularze

Urzêdowy formularz uzupe³nienia danych o wnioskodawcy (RZ-W)

1.

2.

3.

Iloœæ
kart:

Za³¹czniki

Podpis wnioskodawcy

Objaœnienia
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1) Formularz wype³nia siê w jêzyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub rêcznie, wielkimi, drukowanymi
literami.

2) Pole, w którym nie wpisuje siê ¿adnych danych, wykreœla siê w sposób uniemo¿liwiaj¹cy póŸniejsze dopisywanie.
3) W polu /1/ („S¹d, do którego kierowany jest wniosek”) wskazuje siê s¹d, w którym sk³ada siê wniosek o wpis do

rejestru. W polu /4/ („Numer pozycji, rejestru”) nale¿y podaæ numer pozycji rejestru zastawów, której maj¹ dotyczyæ

wnioskowane zmiany.
4) W Czêœci 1 „Wnioskodawca”:

w polu /1.1/ wskazuje siê ile podmiotów wystêpuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje siê

w polach kolejnych (od /1.2/ do /1.9/), natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na
urzêdowych formularzach uzupe³nienia wniosku RZ-W;

w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje siê adres dla dorêczeñ wnioskodawcy, je¿eli jest inny ni¿ adres zamieszkania

/ siedziby. Je¿eli wnioskodawca dzia³a przez pe³nomocnika w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje siê dane dotycz¹ce
tego pe³nomocnika.

5) Pola od /2.1/ do /6.3/ nale¿y wype³niæ zgodnie z aktualnym wpisem ujawnionym w rejestrze.

6) W polach od /2.1/ do /2.3/ nale¿y podaæ dane pierwszego podmiotu ujawnionego w rejestrze w rubryce
2 „Zastawnik”. Odpowiednio, w polach od /3.1/ do /3.3/ oraz od /4.1/ do /4.3/, nale¿y podaæ dane pierwszych podmiotów
ujawnionych w rejestrze w rubryce 3 „Zastawca” oraz rubryce 4 „D³u¿nik”.
7) W polach /5.1/ i /5.2/ oraz od /6.1/ do /6.3/ nale¿y wpisaæ dane wynikaj¹ce z odpowiednich pól rubryki 5 „Przedmiot

zastawu” oraz rubryki 6 „Szczegó³y dotycz¹ce zastawu”.

-

-


