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 Wniosek o zmianę prawnego zabezpieczenia  

   *na potrzeby tego wniosku: pożyczce nadaje się nazwę kredyt a pożyczkobiorcę nazywa się kredytobiorcą 

Dane kredytu* numer umowy  ________________________  z dnia ________________ 

  dla osób fizycznych i firm:   

I. Dane kredytobiorcy  1. Kredytobiorca / Reprezentant 
firmy 

 2. Kredytobiorca / Reprezentant  
firmy 

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     

  3. Kredytobiorca / Reprezentant 
firmy 

 4. Kredytobiorca / Reprezentant  
firmy 

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     

     

  tylko dla firm:  pieczęć firmy: 

Nazwa firmy     

NIP     

REGON     

KRS     
     

Wnioskuję o:     
   

   ZWOLNIENIE ZABEZPIECZENIA RZECZOWEGO: 
  NIERUCHOMOŚĆ 

Adres   

Numer lokalu / działki   

Numer KW   
   

  NIERUCHOMOŚĆ 

Adres   

Numer lokalu / działki   

Numer KW   
   

  ŚRODEK TRANSPORTU 

Model   

Numer rejestracyjny   

   
   ZMIANĘ ZABEZPIECZENIA NA: 

  NIERUCHOMOŚĆ1 

Adres   

Numer lokalu / działki   

Numer KW   
   

  NIERUCHOMOŚĆ 

Adres   

Numer lokalu / działki   

Numer KW   
   

  ŚRODEK TRANSPORTU 

Model   

Numer rejestracyjny   

Numer VIN   

Rok produkcji   

Aktualna wartość polisy   
   

  INNE 

Jakie?   
     

Uzasadnienie wniosku:     
   sprzedaż nieruchomości / środka transportu 

   zmiana właściciela nieruchomości 
   inne, jakie: _________________________________________________________ 

     

 
1 gdy właścicielem nowego zabezpieczenia jest osoba inna niż kredytobiorca wymagamy złożenia dodatkowych dokumentów: kartę danych osobowych i oświadczenia 

właściciela nieruchomości (załącznik 1.1 i 2.1.12 instrukcji zabezpieczeń kredytów) 
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Wnioskuję o wystawienie promesy  *Wyrażam zgodę na poniesienie kosztów promesy - zgodnie z aktualną TPiO 

   Tak*   Nie 
     

W przypadku pozytywnej decyzji dla wnioskowanej 
zmiany deklaruję spłatę kredytu w wysokości 

    

Kwota     
     

Waluta         

     

Oświadczam, że nieruchomość wyłączana z 
zabezpieczenia (wyżej określona) stanowi aktualnie 

i ma nadal pozostać zabezpieczeniem innego kredytu 
w Banku 

  
 

 
    *podaj numer umowy kredytowej   

  

   Tak*   Nie 
     

 
Numer umowy 

  
 

  

     

     

Załączam      
   aktualne zdjęcia nieruchomości 

   aktualny operat szacunkowy 

   aktualny (nie starszy niż 12  miesięcy) wypis z rejestru gruntów  

   aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starsza niż 12  miesięcy) obejmująca działkę 

gruntu proponowaną na zabezpieczenie (z naniesionym budynkiem-gdy grunt zabudowany) 

   decyzję podziałową działki (ostateczna) 

   projekt podziału działki z projektem mapy 

   dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości 

   dokument potwierdzający nadanie adresu dla nieruchomości (gdy nie wynika z KW) 

   zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej (gdy spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości) 

   Świadectwo Charakterystyki Energetycznej 

   inne, jakie? _________________________________________________________ 

  GDY WŁAŚCICIEL NOWEGO ZABEZPIECZENIA JEST INNY NIŻ KREDYTOBIORCA: 

   kartę danych osobowych dostawcy zabezpieczenia (zał. 1.1 instrukcji zabezpieczeń kredytów) 

   oświadczenie właściciela nieruchomości dla dostawcy zabezpieczenia (zał. 2.1.12 

instrukcji zabezpieczeń kredytów) 
     

  Dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność 

przez pracownika Banku. 
     

  Bank zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów. 
     

Za czynności dokonywane przez Bank na wniosek kredytobiorcy w okresie kredytowania Bank może pobrać opłaty i prowizje określone w 
Tabeli Prowizji i Opłat. 

     

Oświadczenia     
     

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
     

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Tabelą Prowizji i Opłat bankowych mBanku w zakresie wnioskowanej zmiany. 
     

     

data     
     

  1. Kredytobiorca / 

Reprezentant kredytobiorcy 

 2. Kredytobiorca / 

Reprezentant kredytobiorcy  
     

   

 

  

 

  podpis  podpis 

  3. Kredytobiorca / 

Reprezentant kredytobiorcy 

 4. Kredytobiorca / 

Reprezentant kredytobiorcy 
   

 

  

 

     
  podpis  podpis 

Podpisano w mojej obecności:  pieczątka funkcyjna 

   

     
     

  podpis z upoważnienia mBanku 
     

Podaj placówkę banku, w której będzie procesowany wniosek i/lub podpisywany aneks do umowy kredytu   
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