…………………………………, dnia …………………
(miejscowość)
(data)
Dane Klienta
Imię
Nazwisko
PESEL
Email
Telefon kontaktowy
Dane firmy*
Nazwa firmy
Adres firmy
REGON

I Kredytobiorca

II Kredytobiorca

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ
Umowa ……………………………………nr ………………………………………………… z dnia ………………………………………………….
(rodzaj kredytu)

Zaznacz opcję



Odroczenie w spłacie kapitału na okres ............. miesięcy (dotyczy tylko kredytu spłacanego
w ratach)
Informujemy, że po zakończeniu okresu odroczenia zawieszony kapitał jest rozkładany
proporcjonalnie na kolejne raty, co skutkuje zwiększeniem kolejnych rat kredytu.



Wydłużenie okresu kredytowania o ….... miesięcy/zmniejszenie raty do kwoty………….. zł
(dotyczy tylko kredytu spłacanego w ratach)



Inne…………..………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisz swoją propozycję)

Przyczyny złożenia wniosku (opisz szczegółowo sytuację, która spowodowała konieczność złożenia wniosku):

1)

Oświadczam, że mój miesięczny dochód netto wynosi……........... zł z tytułu …………………………………… Dodatkowe
źródło spłaty zobowiązania (np. dochód netto osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym)
wynosi …………... zł miesięcznie z tytułu …………………………………...............
mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. +48 22 579 75 00/01, fax +48 22 579 75 04;
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003753, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-23-16-250, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym w wysokości 275.000.000 złotych.

2) inne źródła spłaty zobowiązania: …………………………………………………………………………………………………....
Proponowany plan działań zmierzający do poprawy sytuacji finansowej, pozwalającej na prawidłową obsługę
zobowiązania:

W przypadku podjęcia przez Bank decyzji pozytywnej wnioskuję o podpisanie dokumentów w placówce w
.............................. przy ul...............................................
(miasto)
Proponowane zabezpieczenie dodatkowe kredytu:
1.Jako prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu proponuję/my:
a/  poręczenie osoby trzeciej (należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie 4 tabeli „Załączniki”)
b/  hipotekę na nieruchomości mieszkalnej/komercyjnej (złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem rzeczowym możliwe
jedynie przez oddział Banku)
1.  Dom jednorodzinny/budynek użytkowy

2.  lokal mieszkalny/użytkowy

3.  Działka budowlana

4.  Działka rolna

5.  inne …………………

Lp
.

Nr/
litera

Miejscowość

Kod
pocztowy

Ulica

Nr domu/
Mieszkania

Nr Księgi
Wieczystej

Nr
ewiden.
działki

Wartość
(w PLN)

1.
2.
Zgadzam się na obciążenie hipoteką w/w nieruchomości:
................................................................................................
(czytelny podpis właściciela nieruchomości, gdy nie jest Wnioskodawcą)

..................................................................
(data, podpis Kredytobiorcy/Dłużnika)
Potwierdzam własnoręczność wszystkich podpisów oraz przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w niniejszym
wniosku
Podpis Przedstawiciela

..................................................
pieczątka funkcyjny i podpis upoważnionego
pracownika/ pracownika Przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mBankowi S.A. przez mBank
Hipoteczny S.A./

mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. +48 22 579 75 00/01, fax +48 22 579 75 04;
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003753, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-23-16-250, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym w wysokości 275.000.000 złotych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstaw:
1.
2.
3.

4.

PIT za ostatni okres obrachunkowy lub oświadczenie o wynikach finansowych za ostatni okres
obrachunkowy
Oświadczenie o wynikach finansowych za bieżący okres obrachunkowy
wydruk z KPIR z podsumowaniem przychodów i kosztów w układzie miesięcznym za ubiegły
oraz bieżący rok oraz pełny wydruk za ostatni m-ca w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej na pełnej księgowości – rachunek wyników oraz bilans (ewentualnie F02)





Dokumenty związane z poręczycielem:
a)

PIT 36 za ostatni okres obrachunkowy;



b)

Karta danych osobowych;



c)

Informacja o Wnioskodawcy ;



d)

Oświadczenie o wynikach finansowych za bieżący okres obrachunkowy;



e)

Zaświadczenie o zarobkach (jeżeli poręczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę,
umowę o dzieło itp.).



Bank może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów.
*Dotyczy Kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Potwierdzam własnoręczność wszystkich podpisów oraz przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w niniejszym
wniosku
Podpis Przedstawiciela

..................................................
pieczątka funkcyjny i podpis upoważnionego
pracownika/ pracownika Przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mBankowi S.A. przez mBank
Hipoteczny S.A./

mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. +48 22 579 75 00/01, fax +48 22 579 75 04;
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003753, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-23-16-250, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym w wysokości 275.000.000 złotych.

