
    ANE                       
  

1 

 

Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia aneksu do Umowy . Aneks został zawarty   na 
poniższych warunkach:  

 

 

Aneks do Umowy nr ….. z dnia ….. 

MULTIKREDYTU BIZNES / KREDYTU INWESTYCYJNEGO /  

mPLANU HIPOTECZNEGO DLA FIRM / KREDYTU OBROTOWEGO / POŻYCZKI/  

KREDYTU NA ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU / KREDYTU VAT / ………1 

WALORYZOWANEGO KURSEM  

 (zwanej dalej Umową) 

 
zawarty w dacie ….. r. pomiędzy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającym numer identyfikacji  
podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na 

dzień …..2 r. wynosi …..3złotych, reprezentowanym przez:  
 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
zwanym dalej Bankiem lub Stroną 
 
a  
4 

1. Imię i Nazwisko: ............................................................................................................................. 
Adres zamieszkania:......................................................................................................................... 
PESEL : ………………………… 
Seria i numer paszportu oraz data i państwo urodzenia:5....................................................................... 

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

2. Imię i Nazwisko: ............................................................................................................................. 
Adres zamieszkania:......................................................................................................................... 
PESEL : ………………………… 
Seria i numer paszportu oraz data i państwo urodzenia:6....................................................................... 

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

 
Prowadzącym/ą/ymi działalność gospodarczą lub wykonującym/ą/ymi wolny zawód  
 

Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej/ wykonywanego wolnego zawodu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres prowadzonej działalności gospodarczej/ wykonywanego wolnego zawodu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
REGON………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………………………………….. 

 
zwanym/ą/ymi dalej Kredytobiorcą lub Stroną,  
 
 
Strony postanawiają, że aneks zastępuje w części, w jakiej kształtuje ją odmiennie, treść Umowy. 
Na potrzeby tego Pożyczkę nazywa się Kredytem a Pożyczkobiorcę Kredytobiorcą. 
 
 

§ 1 
1. Podczas kolejnych   miesięcy, licząc od dnia płatności raty o najbliższym terminie wymagalności 

określonym w dotychczasowym harmonogramie spłat (dalej jako okres odroczenia spłaty Kredytu), ustalone 
zostaje odroczenie w spłacie kapitału i odsetek Kredytu. Oznacza to zawieszenie spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych podczas odroczenia spłaty Kredytu. 

2. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się po zakończeniu okresu odroczenia spłaty Kredytu. 
3. Okres kredytowania wydłuża się o            miesięcy, do dnia            . 
4. Informację o wysokości rat odsetkowych / kapitałowo-odsetkowych Kredytu, z uwzględnieniem zmian, o 

których mowa w tym paragrafie Kredytobiorca uzyskuje w formie nowego harmonogramu spłat wysyłanego 
listem. Harmonogram dostępny jest w serwisie transakcyjnym na stronie internetowej Banku. Informację o 
wysokości i terminach spłat Kredytobiorca może również otrzymać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta 
oraz w sieci placówek Banku. 

 
 

                                                 
4 zapis dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, jesli wspólników jest więcej niż dwóch - zapis należy 

powielić odpowiednio do liczby wspólników 
5 zapis występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 
6 zapis występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 
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§ 2 
Warunkiem wejścia w życie tego Aneksu jest brak wymagalnych zaległości w spłacie rat Kredytu wynikających z 
Umowy, w dacie zawarcia tego Aneksu oraz w dacie realizacji zmiany, o której mowa w § 1, jak również 
zapewnienie środków niezbędnych do zapłaty opłaty podanej w § 3.  

 
 

§ 3 
1. Zgodnie z obowiązującą taryfą prowizji i opłat dla firm Bank pobiera od Kredytobiorcy opłatę za sporządzenie 

tego Aneksu w wysokości ..............zł. 
2. Opłata zostanie pobrana z rachunku podanego w Umowie. 
3. Pobrana oplata nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w przepisach prawa. 

 
§ 4 

Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Kredytobiorców oraz jeden dla 
Banku. 
 
 
 

Załączniki:   

1. Harmonogram spłat 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
…………………. 
pieczątka  firmy 

 
 

 
 
 
 

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

pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna, podpis/podpisy 

z upoważnienia Banku 

 
 
 
Podpis/y Kredytobiorcy/ów  

 
 

 

1. .....................................................................  
data i podpis Kredytobiorcy7  

  
  

 

 

 

 

 
Podpis/y/ złożono w mojej obecności, tożsamość osób stwierdziłem na podstawie przedstawionych oryginałów 
dokumentów tożsamości,  

 
 

.................................................................................. 
pieczątka funkcyjna, podpis z upoważnienia Banku 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 ilość podpisów zależy od ilości kredytobiorców ; zapis odpowiednio nalezy powielić 
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Wyjaśnienia:  
Adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.  
Adres strony internetowej Banku: www.mbank.pl 
Numer telefonu BOK: 801 300 800 
 
  

http://www.mbank.pl/

