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mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU 

Nr Umowy kredytu  ……………………………………………………………….(wypełnia pracownik Banku)  / (wypełnia pracownik mFinanse) 

I . DANE OSOBOWE KREDYTOBIORCY / KREDYTOBIORCÓW
Kredytobiorca 1 Kredytobiorca 2 

Imię / Imiona 1 1. ………………………….. 2. ………………………… 11. ………………………….. 2. ………………………… 

Nazwisko 

PESEL 

Paszport/ Karta pobytua Seria …………………… Nr ……………………… Seria ………….……… Nr …………………….… 

II . DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW
Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  Kobieta  Mężczyzna 

Imię / Imiona 
1 
1. ………………………….. 2. ………………………… 11. ………………………….. 2. ………………………… 

Nazwisko 

PESEL 

Data urodzenia b 

Dowód osobisty Seria ……………… Nr ………………… Seria ……………… Nr ………………… 

Data ważnościc 

Paszport/ Karta pobytu Seria ……………… Nr ………………… Seria ……………… Nr ………………… 

Data ważnościd 

Imiona matki i ojca 

Nazwisko panieńskie 

matki  

III . DANE ADRESOWE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW
Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Adres zamieszkania 

ul. ………………………………………………..…………… 

kod pocztowy: …………………………….. 

miejscowość:………………………….. 

województwo …………………………………………..….. 

ul. ……………………………………………….…………… 

kod pocztowy:……………………………… 

miejscowość:…………….. 

województwo ……………………………………..……….. 

a Wypełnić w przypadku braku nr PESEL 
b Wypełnić w przypadku braku nr PESEL 
c Pole obowiązkowe dla  Wnioskodawców, którzy będą rejestrowani w systemie Altamira mBanku po raz pierwszy. 
d Pole obowiązkowe dla  Wnioskodawców, którzy będą rejestrowani w systemie Altamira mBanku po raz pierwszy. 
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Adres do 
korespondencji 

 taki sam jak zamieszkania  inny (jaki?) 

ul. …………………………………………………………… 

kod pocztowy: …………………………… 

miejscowość:………………………… 

województwo …………………………………………..….. 

 taki sam jak zamieszkania  inny(jaki?) 

ul. …………………………………………………………… 

kod pocztowy: …………………………… 

miejscowość:………………………… 

województwo …………………………………………….. 

Okres zamieszkania 
pod obecnym adresem 

lat …………………miesięcy………………….. lat …………………miesięcy………………….. 

Adres e-mail 

Telefon komórkowy - - - - 

Telefon stacjonarny - - - - 

IV. POZOSTAŁE DANE OSOBOWE

Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Stan cywilny 
 kawaler/panna  
 zamężna/żonaty  
 zamężna/ żonaty w 

rozdzielności majątkowej 

 wdowa/-iec   
 rozwiedziona/y  
 w separacji   

 kawaler/panna 
 zamężna/żonaty  
 zamężna/ żonaty w 

rozdzielności 
majątkowej 

 wdowa/-iec   
 rozwiedziona/y 
 w separacji   

Wykształcenie 
 MBA  
 wyższe + podyplomowe 
 wyższe   
 licencjat / Inżynier 

 średnie  
 zawodowe  
 podstawowe / 

gimnazjum 
 niepełne 

podstawowe 

 MBA 
 wyższe 

+podyplomowe
wyższe

 licencjat / Inżynier 

 średnie  
 zawodowe  
 podstawowe / 

gimnazjum  

 niepełne 
podstawowe 

Status 
zamieszkania 

 dom własny 
 dom wynajęty 
 mieszkanie własne    
 mieszkanie wynajęte 
 mieszkanie kwaterunkowe

 mieszkanie spółdzielcze 
lokatorskie 

 zamieszkiwanie przy 
rodzinie 

 TBS 
 inne 

(jakie?.............................) 

 dom własny 
 dom wynajęty 
 mieszkanie własne    
 mieszkanie wynajęte 
 mieszkanie 

kwaterunkowe 
 mieszkanie 

spółdzielcze 
lokatorskie 

 zamieszkiwanie przy 
rodzinie 

 TBS 
 inne 

(jakie?........................) 

Liczba osób na utrzymaniu danego Wnioskodawcy 
(bez Wnioskodawcy) 

Łączna liczba osób na utrzymaniu wszystkich  
osób wnioskujących o kredyt (bez Wnioskodawców) 
_________________________________________ 
Osoba na utrzymaniu – dziecko, małżonek 
nie osiągający dochodu 

osoba/ osób osoba/ osób 

osoba/ osób 
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V. DANE O ZATRUDNIENIU / ŹRÓDŁA DOCHODU

Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Forma zatrudnienia: 

umowa o pracę na czas nieokreślony 
umowa o pracę na czas określony 
umowa o dzieło/ zlecenie 
kontrakt menadżerski  
kontrakt marynarski  
wynajem nieruchomości 
działalność gospodarcza  
działalność rolnicza 
emerytura/ świadczenie przedemerytalne 
renta 
udział w spółce (s.a / z o.o.) 

osoba bezrobotna 
  inne jakie?.........................................) 

umowa o pracę na czas nieokreślony 
umowa o pracę na czas określony 
umowa o dzieło/ zlecenie 
kontrakt menadżerski  
kontrakt marynarski  
wynajem nieruchomości 
działalność gospodarcza  
działalność rolnicza 
emerytura/ świadczenie przedemerytalne 
renta 
udział w spółce (s.a / z o.o.) 

osoba bezrobotna 
  inne (jakie?...................................................) 

Sektor gospodarki, w którym działa firma zatrudniająca Wnioskodawcę/ firma prowadzona przez 
Wnioskodawcę: 

administracja 
publiczna 
bankowość  
i finanse 
budownictwo 
consulting 
energetyka 
handel i sprzedaż 
IT 
mass media 
nauka, oświata  
i kultura 
ochrona zdrowia 
organizacje 
pozarządowe 

przemysł ciężki i wydobywczy 
przemysł lekki 
przemysł samochodowy 
rolnictwo 
służby mundurowe 
telekomunikacja 
transport i logistyka 
turystyka i hotelarstwo 
ubezpieczenia 
usługi 
usługi prawne 
 inne 
(jakie?..............................) 

administracja publiczna 
bankowość i finanse 
budownictwo 
consulting 
energetyka 
handel i sprzedaż  
IT 
mass media 
nauka, oświata i kultura 
ochrona zdrowia 
organizacje pozarządowe 

przemysł ciężki  
i wydobywczy 
przemysł lekki 
przemysł samochodowy 
rolnictwo 
służby mundurowe 
telekomunikacja 
transport i logistyka 
turystyka i hotelarstwo 
ubezpieczenia 
usługi 
usługi prawne 
 inne 
(jakie?........................) 

Forma prawna pracodawcy/ działalności gospodarczej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka akcyjna 
spółka jawna 
spółka cywilna 
działalność jednoosobowa 
administracja publiczna 
przedsiębiorstwo państwowe 
 inna spółka 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka akcyjna 
spółka jawna 
spółka cywilna 
działalność jednoosobowa 
administracja publiczna 
przedsiębiorstwo państwowe 
 inna spółka 

Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wykonywany zawód 

Wykonuję wolny 
zawód 

TAK  NIE TAK  NIE 

Miejsce zatrudnienia 
(nazwa firmy) 

Adres siedziby 
pracodawcy 

NIP firmy 

Wielkość firmy 
(liczba pracowników 
zatrudnionych przez 
pracodawcę ) 

 1  51 - 250 
 2 - 5  251 - 500 
 6 - 20  powyżej 500 
 21 - 50 

 1  51 - 250 
 2 - 5  251 - 500 
 6 - 20  powyżej 500 
 21 - 50 

Kraj świadczenia 
pracy 

Czas trwania umowy 
w obecnym miejscu 
pracy 

 określony od dnia ………………do dnia …………… 
 nieokreślony od dnia …………… 

 określony od dnia ……………do dnia …………… 
 nieokreślony od dnia ………….. 
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VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW I WYDATKÓW 

Główne źródło dochodu Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Średniomiesięczny dochód netto 
Uwaga: W przypadku waluty 
dochodu innej niż PLN  
proszę o podanie wartości 
szacunkowej. 
W przypadku: 
Umowy o pracę - za okres 6 
miesięcy; 
Umowy działo/zlecenie  
– za okres 6 miesięcy
Działalność gospodarcza

– za okres 12 miesięcy

Waluta dochodu 
 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 

 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 

Dodatkowe źródła dochodu Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Ilość dodatkowych źródeł dochodu 

Tytuł osiąganego dochodu 

Nazwa firm/ firmy, adres 

NIP firmy 

Czas trwania umowy w obecnym 
miejscu pracy 

  określony od dnia …………………… 
 do dnia …………………………… 

 nieokreślony od dnia …………………… 

  określony od dnia …………………… 
 do dnia …………………………… 

 nieokreślony od dnia …………………… 

Średniomiesięczny dochód netto 

Waluta dochodu 

 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 

 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 

Tytuł osiąganego dochodu 

Nazwa firm/ firmy, adres 

NIP firmy 

Czas trwania umowy w obecnym 
miejscu pracy 

  określony od dnia …………………… 
 do dnia …………………………… 

 nieokreślony od dnia …………………… 

  określony od dnia …………………… 
 do dnia …………………………… 

 nieokreślony od dnia …………………… 

Średniomiesięczny dochód netto 

Waluta dochodu 

 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 

 PLN  GBP 
 EUR  inna (jaka?) 
 USD 
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Średniomiesięczny dochód netto 
z pozostałych źródeł dochodu    

Stałe, miesięczne wydatki 
gospodarstwa domowego  
(wydatki konsumpcyjne, 
mieszkaniowe, opłaty za media, 
energię, telefon, gaz; w przypadku 

Wnioskodawców nie prowadzących 
wspólnego gospodarstwa 
domowego należy dodać do siebie 
wydatki ponoszone przez każdego z 
Wnioskodawców na własne 
gospodarstwo domowe i wpisać ich 
łączną wartość. 

VII.  DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Oświadczam, iż w chwili obecnej NIE prowadzę działalności gospodarczej: 

 Wnioskodawca 1                    Wnioskodawca 2 

Oświadczam, iż w chwili obecnej prowadzę działalność gospodarczą, zgodnie z poniższymi danymi: 

Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Nazwa, adres, nr telefonu Firmy 

nazwa ………………………………………..…….. 

ul. ………………………………………..…………… 

kod pocztowy: ………………………………..…….. 

miejscowość:………………………………….…….. 

województwo …………………………………….….. 

tel. ………………………………………..…………… 

nazwa ………………………………………….. 

ul. …………………………………..…………… 

kod pocztowy: ……………………..………….. 

miejscowość:………………………….……….. 

województwo ………………………………..….. 

tel. ………………………………………………… 

Data rozpoczęcia obecnej działalności 
gospodarczej  
(dd-mm-rrrr) 

Numer REGON 

NIP firmy 

Klasyfikacja PKD (standard PKD 
działalności głównej)   

Liczba pracowników zatrudnionych w 
Firmie prowadzonej przez 
Wnioskodawcę (bez właścicieli) 

………………………..…… …………………….……… 

Przychód za ostatni zamknięty rok 
podatkowy Kwota  ………………………waluta ………….. Kwota  ………………………waluta ………….. 

Dochód brutto za ostatni zamknięty 
rok podatkowy Kwota  ………………………waluta ………….. Kwota  ………………………waluta ………….. 

VIII.  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

1. Oświadczam, iż w chwili obecnej nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych wynikających z umów kredytów, pożyczek 
itd.:

 Wnioskodawca 1  Wnioskodawca 2 

2. Oświadczam, iż posiadam następujące zobowiązania finansowe wynikających z umów kredytów, pożyczek itd.:

W przypadku zobowiązań o charakterze odnawialnym (w tym kredyt odnawialny i karta kredytowa) podaj  
wysokość przyznanego limitu , w przypadku zobowiązań gotówkowych – podaj wysokość przyznanego kredytu 
oraz kwotę pozostałą do spłaty i wysokość ostatniej zapłaconej raty. 

KO – kredyt odnawialny              KK – karta kredytowa            KG  - kredyt ratalny (gotówkowy)    
Inne – inne rodzaje zobowiązań: inne ratalne, inne odnawialne, kredyt z ratą balonową, kredyt hipoteczny, pożyczka 
hipoteczna, kredyt samochodowy, obciążenia z mocy tytułów wykonawczych inne niż alimenty.   
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Instytucja 
(Nazwa) 

Rodzaj zobowiązania Okres pozostały 
do spłaty 
(w miesiącach) 

Waluta 
kredytu 

Wysokość 
przyznanego 
limitu w PLN/ 
Kwota 
pozostała do 
spłaty w PLN 

Kwota 
ostatniej 
zapłaconej 
raty w PLN 

Zobowiązanie 
do 
refinansowania/ 
konsolidacji 

Osobiste Firmowe 

KO KK KG Inne, 
jakie? 

Jakie? TAK  NIE 

Instytucja 
Pozabanko

wa 
(Nazwa) 

Kwota miesięcznego 

zobowiązania 

Przed podpisaniem umowy przystąpienia do długu  zostaną całkowicie spłacone długi z tytułu zobowiązań nr: 
………………………………………………………….. 

Dodatkowo jestem zobowiązany/a do płacenia alimentów:  Wnioskodawca 1  Wnioskodawca 2: 
  Tak   Nie  Tak   Nie 

  Wysokość alimentów: , zł , zł 

3. Informacje dodatkowe

Posiadane oszczędności w gotówce, lokaty 

Wartość posiadanych funduszy 
inwestycyjnych /oszczędnościowych 

Wartość posiadanych nieruchomości 

Wartość polis(y) ubezpieczeniowej(ych) 
na życie  

Wartość pozostałych aktywów majątku 

VII. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY/ KREDYTOBIORCÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie przez mBank S.A.Panu/ Pani ………………………………….. 

(imię i nazwisko wnioskującego/ ych o przystąpienie do długu) wszelkich informacji o kredycie udzielonym 

mi na podstawie Umowy nr  ………………….….., które to informacje stanowią tajemnicę bankową. 

 ……………………………………………………………………………. 
 (podpis Kredytobiorcy/ Kredytobiorców) 
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VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/ WNIOSKODAWCÓW

1. Oświadczenie dotyczące ryzyka zmiany stóp procentowych i/lub kursów:
a) Oświadczenie Wnioskodawcy/ów w przypadku ubiegania się o przystąpienie do długu z tytułu kredytu

w złotych polskich

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez pracownika mBanku S.A./Pośrednika/Brokera
o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy
procentowej może ulec zwiększeniu comiesięczna rata spłaty kredytu oraz wartość całego zaciągniętego zobowiązania.
Jestem świadomy/a ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym przez mnie kredytem. Zostałem
poinformowany o kosztach obsługi kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej, tj. o możliwości
wzrostu raty kapitałowo-odsetkowej, wartości całego zaciągniętego zobowiązania oraz wzrostu kosztów obsługi kredytu.
Zostałem/am także poinformowany o ryzyku zmiany cen rynkowych zabezpieczeń polegającego na tym,

że w przypadku ich obniżenia może zaistnieć konieczność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.
Informacje te zostały mi/nam przedstawione w postaci symulacji wysokości rat kredytu obrazujących:

 wysokość comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz kosztów obsługi kredytu wg stóp procentowych
obowiązujących w Banku w dniu złożenia wniosku o kredyt,

 wysokość comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz kosztów obsługi kredytu w przypadku niekorzystnej
zmiany wysokości stóp procentowych

Jestem świadomy/a  ponoszenia w/w ryzyka, związanego z wybranym przeze mnie kredytem. 

  Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak   Nie 

b) Oświadczenie Wnioskodawcy/ów w przypadku ubiegania się o przystąpienie do długu z tytułu kredytu
waloryzowanego kursem waluty obcej/ walutowego

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez pracownika/ przedstawiciela mBanku S.A. o ponoszeniu ryzyka 
zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec 
zwiększeniu comiesięczna rata spłaty kredytu oraz wartość całego zaciągniętego zobowiązania. Jestem świadomy/a 
ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym przeze mnie kredytem. Zostałem poinformowany/a 
o kosztach obsługi kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej 
tj. o możliwości wzrostu raty kapitałowo-odsetkowej. Informacje te zostały mi przedstawione w postaci symulacji 
wysokości rat kredytu obrazujących: 

 wysokość comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz kosztów obsługi kredytu wg stóp procentowych
obowiązujących w Banku w dniu złożenia wniosku o kredyt,

 wysokość comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz kosztów obsługi kredytu w przypadku niekorzystnej
zmiany wysokości stóp procentowych

Oświadczam, iż przystępuję do długu z tytułu kredytu hipotecznego waloryzowanego walutą obcą/ walutowego mając 
pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem, a w szczególności tego, że w przypadku spłaty kredytu w 
złotych niekorzystna zmiana kursu waluty lub spreadu walutowego spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu 
hipotecznego, wzrost całego zadłużenia oraz wzrostu kosztów obsługi kredytu. Oświadczam, że otrzymałem/am 
wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy na podstawie niniejszego 
wniosku.  

Jestem świadomy/a  ponoszenia w/w ryzyka, związanego z wybranym przeze mnie kredytem. 

  Wnioskodawca 1   Wnioskodawca 2 
 Tak    Nie    Tak   Nie 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie w niniejszym wniosku adres e-mail:
- informacji dotyczących niniejszego wniosku,
- wszelkich informacji dotyczących warunków oraz praw i obowiązków wynikających z umowy o przystąpienie do długu,
umowy kredytowej, jak i również informacji o wszelkich zmianach, które wpływają bezpośrednio na warunki tychże
umów.
Wyrażam również zgodę  na przekazanie mi przez mBank S.A. dokumentów stanowiących integralną część Umowy

kredytu w tym Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.,  Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A. w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie tych dokumentów na stronie internetowej Banku  pod
adresem www.mbank.pl.

 Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak    Nie  Tak   Nie  

3. Wyrażam zgodę na aktualizację podanych przeze mnie danych zarejestrowanych w systemie informatycznym mBanku
S.A. oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, zgodnie
z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku.

   Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie  Tak   Nie 

http://www.mbank.pl/
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4. Oświadczam,  że z tytułu zaciągniętych bankowych kredytów/pożyczek po roku 2000:

Wnioskodawca 1
 nie było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne 
 było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne, które zakończono w ………………… r. 

  Wnioskodawca 2 
 nie było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne 
 było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne, które zakończono w ………………… r. 

Ponadto oświadczam, że: 
5. Zostałem/am poinformowany/a:

1) iż Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, będzie przetwarzał dotyczące mnie dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonania
czynności bankowych, których jestem stroną,

2) dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania,
3) prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK

oraz w placówkach Banku.

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem
i wykonywaniem umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych
z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dotyczące mnie dane osobowe do
1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system

Bankowy Rejestr,
2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a,
3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów
w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe.

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy
kapitałowej Banku, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej www.mbank.pl.

 Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak      Nie 

8. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak      Nie 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 8  można zmienić za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz
w serwisie transakcyjnym Banku.

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnice bankową, przez
mBank S.A. i Biuro Informacji Kredytowej SA z siedziba w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 A, po
wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego Wniosku.

 Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak    Nie    Tak   Nie 

Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez Biuro Informacji Kredytowej SA 
z siedzibą w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich 
wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec mBanku S.A., innych banków 
i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 
Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej 
na podstawie niniejszego Wniosku lub wystąpienia opóźnienia powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego 
z wymienionej umowy, informacje, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od dnia 
wygaśnięcia zobowiązania przez mBank S.A. i Biuro Informacji Kredytowej SA bez mojej zgody, jeśli po zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa wyżej upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania mnie 
o zamiarze przetwarzania informacji bez mojej zgody.

11. Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam mBank S.A. do wystąpienia do biur informacji gospodarczej w tym
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy
ul. Postępu 17A o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

    Wnioskodawca 1    Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak   Nie 
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12. Zostałem poinformowany o możliwości przeniesienia przez mBank S.A. wszelkich przysługujących mu
z tytułu umowy kredytu hipotecznego wierzytelności na rzecz mBanku Hipotecznego S.A. („mBH”), wchodzącego
w skład Grupy mBanku. W przypadku przeniesienia wierzytelności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wyrażam
zgodę na przejęcie zobowiązań mBanku S.A. wynikających z umowy kredytu hipotecznego, do której przystępuję, przez
mBH, z zastrzeżeniem obowiązku mBanku S.A. prowadzenia rachunku stanowiącego rachunek do spłaty kredytu
hipotecznego oraz na przekazanie przez mBank S.A. do mBH objętych tajemnicą bankową danych i informacji

dotyczących umowy kredytu hipotecznego i umowy przystąpienia do długu i ich wykonywania dla celów związanych
z realizacją przeniesienia wierzytelności.e

 Wnioskodawca 1     Wnioskodawca 2 
 Tak    Nie    Tak   Nie 

13. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz informacji o nieruchomości stanowiącej przedmiot
zabezpieczenia  (m.in. nr księgi wieczystej) osobie, która będzie w imieniu mBanku S.A. dokonywała inspekcji
nieruchomości, tj. Pracownikowi mBanku S.A. lub podmiotom współpracującym z mBankiem S.A.:
- w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z udzieleniem kredytu na podstawie niniejszego
wniosku. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że o wizycie przedstawiciela mBanku S.A. zostanę poinformowany/a
z wyprzedzeniem,
- w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków mBanku S.A. polegających na sprawdzeniu stanu
i wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu w trakcie trwania umowy kredytu.

  Wnioskodawca 1   Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak   Nie 

14. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez mBank S.A. danych objętych tajemnicą bankową i informacji związanych
z umową kredytu i jej realizacją, w tym treści tej umowy do Commerzbank AG – podmiotu dominującego w stosunku
do mBanku S.A. dla celów związanych z nadzorem skonsolidowanym.

  Wnioskodawca 1   Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak   Nie 

15. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz informacji o nieruchomości stanowiącej przedmiot
zabezpieczenia  (m.in. nr księgi wieczystej) podmiotom współpracującym z mBankiem S.A.
w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków mBanku S.A. polegających na sprawdzeniu stanu i wartości 
nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu. 

   Wnioskodawca 1   Wnioskodawca 2 
 Tak   Nie    Tak     Nie 

16. Oświadczam, że zapoznałem/ am się z warunkami na jakich Panu/ Pani ………………………………………….. 
(imię i nazwisko Kredytobiorcy/ Kredytobiorców) został udzielony kredyt na podstawie Umowy 
nr ……………………………………, a w szczególności ze stanem zadłużenia, przyjętymi zabezpieczeniami, oprocentowaniem 
oraz terminowością spłaty w.w. kredytu. Jestem świadomy ponoszenia ryzyk związanych 
z w.w.  produktem kredytowym, w tym w szczególności ryzyka zmiany stopy procentowej oraz ryzyka zmiany spreadu 
walutowego i niekorzystnej zmiany kursu walutowego w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej. 

   Wnioskodawca 1                                                        Wnioskodawca 2 
 Tak                  Nie                                             Tak                  Nie 

17. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie
dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż mBank S.A. zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych przez

mnie w niniejszym wniosku oraz dokumentów, które załączam wraz z wnioskiem. Upoważniam mBak S.A. lub podmioty
działające na zlecenie mBanku S.A. na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do
niniejszej weryfikacji (np. w miejscu zamieszkania, u pracodawcy, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
w Urzędzie Skarbowym).

 Wnioskodawca 1       Wnioskodawca 2 
 Tak  Nie  Tak      Nie 

e Oświadczenie z pkt. 12 nie dotyczy Klientów PB 
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1) Oświadczenia do ubezpieczenia spłaty kredytu do momentu wpisu hipoteki (pomostowego):f

W przypadku pozytywnej decyzji  Banku odnośnie  przystąpienia przeze mnie do długu z tytułu kredytu hipotecznego 
objętego ochrona ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia pomostowego: 
1. przyjmuję do wiadomości, iż kredyt ten jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia

pomostowego, co do którego mBank S.A. nie posiada zabezpieczenia w postaci prawomocnie ustanowionej
hipoteki na nieruchomości zawartej na podstawie <<nazwa i nr umowy generalnej >>pomiędzy BRE Bankiem SA
i  BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 ( zwanym dalej „BRE Ubezpieczenia TUIR SA”).

2. wyrażam zgodę na udostępnienie przez mBank S.A.,  BRE Ubezpieczenia TUiR S.A, informacji stanowiących moje
dane osobowe oraz objętych tajemnicą bankową, zawartych w dokumentacji kredytowej, zebranej przez mBank
S.A. przed zawarciem i w trakcie trwania umowy kredytowej w celu wykonania Generalnej Umowy Ubezpieczenia
zawartej pomiędzy BRE Bankiem SA a BRE Ubezpieczenia TUiR SA.

 Tak  Nie 

Data: 

- - 

Podpis(y) wnioskodawcy(ów): 

2) Oświadczenia do ubezpieczenia niskiego wkładu (PZU SA):

W przypadku pozytywnej decyzji  Banku odnośnie przystąpienia przeze mnie do długu z tytułu kredytu hipotecznego 

objętego ochrona ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu: 
1. przyjmuję do wiadomości, iż kredyt ten jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia niskiego 

wkładu w części stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym przez mBank S.A. wkładem własnym, a wkładem 
wniesionym przez Kredytobiorcę na podstawie <<nazwa i nr umowy generalnej >>, zawartej przez PZU SA i BRE 
Bank SA (od dnia 25.11.2013r. używający nazwy mBank Spółka Akcyjna lub mBank S.A.).

2. wyrażam zgodę na udostępnienie przez mBank S.A., PZU SA z siedzibą: 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24 
(zwanego dalej „PZU SA”)  informacji stanowiących moje dane osobowe oraz objętych tajemnicą bankową, 
zawartych w dokumentacji kredytowej zebranej przez mBank S.A. przed zawarciem i w trakcie trwania umowy 
kredytowej, w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji czynności ubezpieczeniowych wynikających z Umowy. 
Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne do realizacji tych umów.

3. na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, zostałem/(am) poinformowany, że:
 administratorem moich danych osobowych jest mBank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 

dane zbierane są w związku z zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez mBank
S.A.,

 przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach 
określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

4. na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wyrażam zgodę na przekazanie 
przez mBank S.A. do PZU SA informacji o zawartej przeze mnie umowie kredytu udzielonej przez mBank S.A. w 
tym w szczególności na przekazanie informacji dotyczących nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty 
kredytu oraz informacji o prawnych zabezpieczeniach spłaty kredytu, w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji 
czynności ubezpieczeniowych wynikających z Umowy.

 Tak  Nie 

Data: 

- - 

Podpis(y) wnioskodawcy(ów): 

3) Oświadczenia do ubezpieczenia niskiego wkładu (Generali TU SA):

W przypadku pozytywnej decyzji  Banku odnośnie przystąpienia przeze mnie do długu z tytułu kredytu hipotecznego 
objętego ochrona ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu: 
1. przyjmuję do wiadomości, iż kredyt ten jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia  niskiego 

wkładu w części stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym przez mBank S.A. wkładem własnym, a wkładem 
wniesionym przez Kredytobiorcę na podstawie <<nazwa i nr umowy generalnej >>, zawartej przez  Generali TU 
S.A. i BRE Bank SA(od dnia 25.11.2013r. używający nazwy mBank Spółka Akcyjna lub mBank S.A.).

2. wyrażam zgodę na udostępnienie przez mBank S.A. Generali TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 
15B informacji stanowiących moje dane osobowe oraz objętych tajemnicą bankową, zawartych w dokumentacji 
kredytowej zebranej przez mBank S.A. przed zawarciem i w trakcie trwania umowy kredytowej, w zakresie i celu 
niezbędnym dla realizacji czynności ubezpieczeniowych wynikających z Umowy.  Wyrażenie powyższej zgody jest 
niezbędne do realizacji tych umów.

3. na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, zostałem/(am) poinformowany, że:
 administratorem moich danych osobowych jest mBank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 

dane zbierane są w związku z zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez mBank

XIII. OŚWIADCZENIA DOT. UBEZPIECZEŃ DO KREDYTU

f Oświadczenie należy przyjąć wyłącznie w przypadku, gdy kredyt jest objęty ubezpieczeniem pomostowym. 
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S.A.,
 przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach

określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
4. na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wyrażam zgodę na przekazanie

przez mBank S.A. do  Generali TU SA  informacji o zawartej przeze mnie umowie kredytu udzielonej przez
mBank S.A. w tym w szczególności na przekazanie informacji dotyczących nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu oraz informacji o prawnych zabezpieczeniach spłaty kredytu,
w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji czynności ubezpieczeniowych wynikających z Umowy.

 Tak  Nie 

Data: 

- - 

Podpis(y) wnioskodawcy(ów): 

4) Oświadczenie związane z Ubezpieczeniem Mieszkam Bezpiecznieg

W przypadku przystąpienia przeze mnie do długu z tytułu kredytu hipotecznego wyrażam zgodę na objęcie 
nieruchomości, będącej/będących zabezpieczeniem kredytu, ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych 
w grupowej Umowie Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie  w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych 
zdarzeń losowych zawartej pomiędzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń 
i Reasekuracji S.A. a BRE Bankiem SA na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość nieruchomości ustalona na 
potrzeby kredytu. W przypadku budynków w budowie suma ubezpieczenia powinna odpowiadać docelowej wartości 
robót wykonanych oraz planowanych odpowiednio do stanu zaawansowania budowy do dnia zakończenia budowy 
wraz z uwzględnieniem wartości materiałów budowlanych. Suma ubezpieczenia zostanie wskazana w umowie kredytu.h 

 Tak   Nie 

Data: 

- - 

Podpis(y) wnioskodawcy(ów): 

………………………..……………….dnia…………..…….r.
 miejscowość 

………………………………………………………………………………………….. 
 (podpis Wnioskodawcy 

/Wnioskodawców) 

Potwierdzam własnoręczność podpisów oraz weryfikację danych  zawartych we wniosku 

………………………..……………….dnia…………..…….r.
 miejscowość 

.……………………………………………………………………………….. 
 (podpis Przedstawiciela Banku) 

g Nieruchomość zostanie objęta ubezpieczeniem grupowym wyłącznie w przypadku wybrania przez Wnioskodawcę 

ubezpieczenia proponowanego przez mBank S.A. lub  niedostarczenia do mBanku S.A. polisy i warunków ubezpieczenia 
nieruchomości od innego Ubezpieczyciela wybranego przez Wnioskodawcę wraz z cesją praw z tej polisy na rzecz mBanku 
S.A. 
h Należy wypełnić  Oświadczenie dotyczące Ubezpieczenia Nieruchomości w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych na 
Formularzu OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UMOWY UBEPZIECZENIA MIESZKAM BEZPIECZNIE NIERUCHOMOŚCI 
OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH/ RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, OC oraz HOME ASSISTANCE dla Kredytobiorców 
mBanku S.A. (dawniej BRE Banku SA) posiadających aktywny Kredyt. 




