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………………………………, ………………… 

             (miejscowość)                           (data) 

     

WNIOSEK O WSPARCIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA 

 

 

Jakiego wsparcia potrzebuję: 

  Odroczenie w spłacie kapitału na okres ……………… miesięcy. 

  Odroczenie w spłacie kapitału na okres ……………… miesięcy wraz z wydłużeniem          

okresu kredytowania. 2 

  Wydłużenie okresu kredytowania o ……………… miesięcy.3 

  Konsolidacja. 4 

 Inne (moja propozycja) ………………………………………………………………………………………………… 

DANE KLIENTA  

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Email  

Telefon kontaktowy  

DANE FIRMY  

Nazwa firmy  

Adres firmy  

REGON  

DANE ZOBOWIĄZANIA 1  

 

Rodzaj kredytu 

 

 

 

 

Numer umowy/ 

nr rachunku 

 

 

 

Data umowy 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Powód, dla którego składam wniosek (co spowodowało, że jestem w trudnej sytuacji): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mój  łączny dochód netto:   …………………………………………………………………………… miesięcznie 

Dochód netto pozostałych członków gospodarstwa domowego:……………miesięcznie 

Mam na utrzymaniu (liczba osób):   …………………………………………………………………………………… 

Na raty mogę przeznaczyć:…………………………………………………………………………… miesięcznie 

Moje zobowiązania w innych instytucjach finansowych: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… miesięczne 

 

Mój plan naprawczy (co robię, aby poprawić swoją sytuację finansową; kiedy powrócę  

do regularnej obsługi zobowiązania): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga:  

Aby podjąć decyzję w sprawie Twojego wniosku, możemy przetwarzać Twoje dane w 

sposób automatyczny. Znacząco skraca to czas, w którym oczekujesz na decyzję i pozwala 

nam zachować najlepszy standard obsługi. Korzystamy z danych, które nam podajesz we 

wniosku, Twojej historii w banku oraz pozyskanych z innych źródeł, takich jak: 

1) system Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich,  

2) Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

Badamy w ten sposób Twoją zdolność do spłaty kredytu oraz historię kredytową. Na 

podstawie tych danych podejmiemy decyzję w sprawie Twojego wniosku. Masz prawo 

odwołać się od naszej automatycznej decyzji w placówce, na mLinii lub w systemie 

transakcyjnym banku. Wszystkie informacje na temat decyzji automatycznych oraz 

sposobu w jakim możesz się odwołać znajdziesz na stronie: www.mbank.pl/rodo. 
 

1  Jeżeli wniosek dotyczy kilku zobowiązań – wymień je w tabeli. 
2  Dotyczy tylko kredytu spłacanego w ratach. Nie możesz mieć zaległości w spłacie. W czasie karencji odraczamy 
spłatę kapitału, nadal spłacasz odsetki. Jeżeli wybierzesz odroczenie z wydłużeniem okresu kredytowania Twoja 
rata po okresie karencji nie wzrośnie. 
3 Dotyczy tylko kredytu spłacanego w ratach. Nie możesz mieć zaległości w spłacie. Twoja rata zmniejszy się w 
całym okresie kredytowania. Zwiększy się całkowity koszt Twojego kredytu ponieważ dłużej spłacasz 
zobowiązanie. 
4 Nie dotyczy kredytów hipotecznych, zabezpieczonych  gwarancją  BGK, kredytów samochodowych. Nie łączymy 
produktów firmowych z osobistymi. Scalamy wszystkie Twoje zobowiązania w mBanku i zamykamy 
dotychczasowe. Otwieramy nowy produkt konsolidacyjny spłacany w miesięcznych ratach. 

http://www.mbank.pl/rodo

