WNIOSEK
O ZWOLNIENIE Z DŁUGU
Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

zawarta
w dniu

Umowa
Kredytu / Pożyczki Nr

-

-

Wnioskujemy o zwolnienie z długu:
Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy

PESEL

Uzasadnienie wniosku:
rozwód
separacja
rozpad nieformalnego związku
zmiana właściciela nieruchomość
inne, jakie:

data

Podpis/y Kredytobiorcy/ców

Stempel dzienny, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku

Jako Kredytobiorca/Kredytobiorcy pozostający przy długu wyrażam/wyrażamy zgodę na zwolnienie z długu ww.
osobę/osoby
i poniżej przedstawiam/przedstawiamy aktualne informacje finansowe niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji
zdolności kredytowej.
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I.

DANE OSOBOWE KREDYTOBIORCY WNIOSKUJĄCEGO O POZOSTANIE PRZY
DŁUGU
Kredytobiorca 1

Kredytobiorca 2

Imię
Nazwisko
Pesel
Status
zamieszkania

dom własny
dom wynajęty
mieszkanie własne
mieszkanie wynajęte
mieszkanie kwaterunkowe
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
zamieszkiwanie przy rodzinie
TBS
inne
jakie?...........................................)

Sytuacja rodzinna
kawaler/panna
w separacji
rozwiedziona(y)
wdowiec(a)
żonaty/zamężna
żonaty/zamężna z rozdzielnością
majątkową
inny związek (np. nieformalny)
Wykształcenie

niepełne podstawowe
gimnazjum/podstawowe
zawodowe
średnie
licencjat/inżynier
wyższe
wyższe + podyplomowe
MBA

Liczba osób na utrzymaniu danego
Kredytobiorcy
(bez Kredytobiorcy)

dom własny
dom wynajęty
mieszkanie własne
mieszkanie wynajęte
mieszkanie kwaterunkowe
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
zamieszkiwanie przy rodzinie
TBS
inne
(jakie?...............................................)
kawaler/panna
w separacji
rozwiedziona(y)
wdowiec(a)
żonaty/zamężna
żonaty/zamężna z rozdzielnością
majątkową
inny związek (np. nieformalny)
niepełne podstawowe
gimnazjum/podstawowe
zawodowe
średnie
licencjat/inżynier
wyższe
wyższe + podyplomowe
MBA

osoba/ osób

osoba/ osób

Łączna liczba osób na utrzymaniu wszystkich
osoba/ osób
osób pozostających przy długu (bez
Kredytobiorców)
_________________________________________
Osoba na utrzymaniu – dziecko, współmałżonek, inny członek rodziny nie osiągający dochodu

II. DANE DOTYCZĄCE PRACY KREDYTOBIORCY(ÓW)
Kredytobiorca 1

A.

Kredytobiorca 2

Obecne miejsce pracy – dotyczy głównego źródła dochodu

Status 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

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

Forma prawna pracodawcy/
działalności gospodarczej

udział w spółce (s.a / z o.o.)
osoba bezrobotna
inne (jakie?.................)

osoba bezrobotna
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?...................................)

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?.......................................
....)
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

Wykonuję wolny zawód
TAK

NIE

TAK

NIE

Wykonywany zawód
Miejsce zatrudnienia
(nazwa firmy)

Adres siedziby firmy
( ulica, nr domu, nr lokalu, kod
miejsc, województwo)

Wielkość firmy
(liczba zatrudnionych
pracowników przez
pracodawcę)

1
2–5
6 – 20
21 – 50

51- 250
251 – 500
powyżej 500

1
2–5
6 – 20
21 – 50

51- 250
251 – 500
powyżej 500

Kraj świadczenia pracy

Okres zatrudnienia dla
głównego źródła dochodu

lat

m-cy

Lat
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m-cy

B.

Dane o prowadzonej działalności gospodarczej

Jeżeli Kredytobiorca na dzień wypełnienia wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej należy udzielić odpowiedzi na
pytanie numer 1 i przejść do części V wniosku.
1. Oświadczam, iż w dniu złożenia wniosku:
Kredytobiorca 1:

nie prowadzę działalności gospodarczej

prowadzę działalność gospodarczą

Kredytobiorca 2:

nie prowadzę działalności gospodarczej

prowadzę działalność gospodarczą

2. Jeżeli Kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą należy wypełnić Wniosek cz. B.
Wniosek cz. B wypełnia:
Kredytobiorca 1

I.

Kredytobiorca 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Główne źródło dochodu

Kredytobiorca 1

Średniomiesięczny dochód netto
Uwaga: W przypadku waluty
dochodu innej niż PLN
proszę o podanie wartości
szacunkowej.
W przypadku:
Umowy o pracę - za okres 3
miesięcy;
Umowy działo/zlecenie – za okres
6 miesięcy
Działalność gospodarcza – za
okres 12 miesięcy

waluta dochodu

Dodatkowe źródła dochodu

Kredytobiorca 2
,

PLN
EUR
USD

zł

GBP
inna (jaka?)

,

PLN
EUR
USD

Kredytobiorca 1

zł

GBP
inna (jaka?)

Kredytobiorca 2

Liczba dodatkowych źródeł
dochodu
Tytuł osiąganego dochodu/ów
Nazwa firm/ firmy, adres
Średniomiesięczny dochód
netto z dodatkowych źródeł
dochodu

waluta dochodu dodatkowego
Średniomiesięczny łączny
dochód netto z wszystkich
źródeł dochodu

,

PLN
EUR
USD

zł

GBP
inna (jaka?)
,

zł

,

PLN
EUR
USD

zł

GBP
inna (jaka?)
,

zł

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
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II.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTOBIORCÓW

(m.in. kredyty gotówkowe, kredyty ratalne (zakupy na raty), pożyczki, limity kredytowe w kontach osobistych, karty
kredytowe z odrębnym limitem kredytowym, kredyty na działalność gospodarczą/ leasing finansowy, pożyczki z zakładów
pracy, poręczenia, alimenty itp.)
1. Oświadczam, iż nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych wynikających z umów kredytów, pożyczek
etc.:
Kredytobiorca 1

Kredytobiorca 2

2. Oświadczam, iż posiadam następujące zobowiązania finansowe wynikające z umów kredytów, pożyczek
itd.:
Nazwa
instytucji
i jej adres

Rodzaj
zobowiązania
(kredyty, pożyczki,
karty kredytowe,
leasing finansowy,
kredyt inwest.,
alimenty itp.)

Okres
pozostały
do spłaty
(w mcach)

Instytucja
Pozabankowa
(Nazwa)

Waluta
zobowią
zania

Wysokość
przyznanego
limitu (dot.
zobowiązań
odnawialnych)

Wysokość raty
kapitałowoodsetkowejw
PLN (dot.
zobowiązań
ratalnych)

Do kogo należy
zobowiązanie?

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne

PLN
Inna
(jaka)

Wnioskodawca
Współwnioskodawca
Wspólne
Kwota
miesięcznego
zobowiązania

4. Informacje dodatkowe

Wnioskodawca 1
a)

Posiadane oszczędności w gotówce,
lokaty

Wnioskodawca 2
zł
,

zł
,

b)

Wartość posiadanych funduszy
inwestycyjnych, oszczędnościowych

c)

Wartość polis(y) ubezpieczeniowej(ch)
na życie

,

d)

Wartość posiadanych nieruchomości

,

zł

,

zł

e)

Wartość pozostałych aktywów majątku

,

zł

,

zł

,

zł

,

zł

zł
zł

,

Oświadczam/y, że rachunek/ki powiązany/e z kredytem pozostaje/ą bez zmian i należą/y do osoby
pozostającej przy długu***
Oświadczam/y, że dotychczasowy rachunek powiązany z kredytem należy do osoby wnioskującej o
zwolnienie z długu i w związku z niniejszym wnioskiem proszę / prosimy o zmianę ***:
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- rachunku do spłaty kredytu na rachunek

- rachunku do pobierania opłat, składek na rachunek

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.

Podpis Kredytobiorcy
wnioskującego o pozostanie przy
długu

data

-

-

Podpis Współkredytobiorcy
wnioskującego o pozostanie przy
długu

data

-

-

Pracownik lub przedstawiciel
zawartych we Wniosku

Banku

potwierdza

własnoręczność

podpisów

Podpis i stempel funkcyjny
Pracownika lub
przedstawiciela Banku

data

oraz

-

weryfikację

danych

-

* niepotrzebne skreślić
* * w p r zy pa d ku p r ow ad ze ni a d zi a ła l n oś c i g o sp oda r c ze j n al e ży r ó wn i e ż p o da ć fi r m o we
zob owiązania kredy towe
*** w przypadku pozytywnej decyzji Banku rachunki powiązane z kredytem muszą należeć do osoby pozostającej przy
długu

WNIOSEK - CZ.B
Instrukcja:
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym koloru czarnego lub niebieskiego. Ewentualne korekty powinny być
przekreślone oraz opatrzone parafkami Wnioskodawcy(ów).

Nazwisko i imię wnioskodawcy wypełniającego wniosek
cz. B

Nr wniosku kredytowego

I.

DANE O PROWADZONEJ DZIAŁANOŚĆI GOSPODARCZEJ

3.

Oświadczam, że zgodnie z dokumentami przekazanymi do Banku, prowadzę działalność gospodarczą :

Pełna nazwa firmy

Data rozpoczęcia obecnej
działalności gospodarczej
-

Nr REGON
Nr NIP
Adres siedziby firmy
( ulica, nr domu, nr lokalu, kod
miejsc, województwo)
np., Aleja Mickiewicza 10, 95-050
Łódź, woj. łódzkie

Ul._____________________________________________________________
__
Kod pocztowy,
miejscowość_______________________________________________
Województwo______________________________________________

Liczba zatrudnionych pracowników
przez firmę prowadzoną przez
Kredytobiorcę (bez Właścicieli)
Przychód za ostatni zamknięty okres
podatkowy

,

zł
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Dochód brutto za ostatni zamknięty
okres podatkowy

zł

Klasyfikacja PKD (standard PKD
działalności głównej)
II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wiarygodność danych zawartych we Wniosku potwierdzam własnym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art. 297
Kodeksu Karnego.
Podpis Kredytobiorcy
data
Potwierdzam własnoręczność podpisów oraz weryfikację danych zawartych we Wniosku
Podpis
Pracownika/Przedstawiciela
data
mBanku S.A.

-

-

(Podpis i pieczęć firmowa)
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