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 Wniosek o zwolnienie z długu - kredyt dla osób fizycznych  
   *na potrzeby tego wniosku: pożyczce nadaje się nazwę kredyt a pożyczkobiorcę nazywa się kredytobiorcą 

Dane kredytu numer umowy  ________________________  z dnia ________________ 

I. Dane kredytobiorcy  Kredytobiorca 1  Kredytobiorca 2 

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     

  Kredytobiorca 3  Kredytobiorca 4 

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     

     

Wnioskuję o zwolnienie z długu:     

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     

     
Uzasadnienie wniosku:     

   rozwód 

   separacja 
   rozpad nieformalnego związku 

   zmiana właściciela nieruchomości 

   inne, jakie: _________________________________________________________ 
     

Wnioskuję o wystawienie promesy        *Wyrażam zgodę na poniesienie kosztów promesy - zgodnie z aktualną TPiO 

   Tak*   Nie 
     

Oświadczam, że właścicielem przedmiotu 
zabezpieczenia jest/będzie* 

 *podaj imię i nazwisko właściciela   

   
 

     

Jako pozostający przy długu wyrażam zgodę na zwolnienie z długu ww. osoby/osób. 
     

II. Dane kredytobiorcy pozostającego przy 

długu 

 Kredytobiorca 1  Kredytobiorca 2 

Imię/imiona     
Nazwisko     

PESEL     
     

Wykształcenie     
   MBA    MBA  

   wyższe + podyplomowe   wyższe + podyplomowe 
   wyższe     wyższe   

   licencjat / inżynier   licencjat / inżynier 
   średnie    średnie  

   zawodowe    zawodowe  
   podstawowe/gimnazjum   podstawowe/gimnazjum 

   niepełne podstawowe   niepełne podstawowe 
     

Stan cywilny     
   kawaler/panna   kawaler/panna 

   zamężna/żonaty    zamężna/żonaty  
   zamężna/żonaty z rozdzielnością    

majątkową 
  zamężna/żonaty z rozdzielnością 

majątkową 
   wdowa/wdowiec   wdowa/wdowiec 

   rozwiedziona/-y   rozwiedziona/-y 
   w separacji     w separacji   
     

Status zamieszkania     
   dom własny   dom własny 

   dom wynajęty   dom wynajęty 
   mieszkanie własne             mieszkanie własne           

   mieszkanie wynajęte   mieszkanie wynajęte 
   mieszkanie kwaterunkowe   mieszkanie kwaterunkowe 

   mieszkanie spółdzielcze lokatorskie   mieszkanie spółdzielcze lokatorskie 

   zamieszkiwanie przy rodzinie   zamieszkiwanie przy rodzinie 
   TBS   TBS 

   inne    inne  
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Gospodarstwo domowe  *Osoba na utrzymaniu – osoba w gospodarstwie domowym nie posiadająca dochodu, a także inne 

osoby, w których utrzymaniu partycypuje Wnioskodawca) 

Liczba osób na utrzymaniu* danego wnioskodawcy 
 

  
osoba/osób 

  
osoba/osób 

     

Łączna liczba osób na utrzymaniu wszystkich 
wnioskujących 

  
osoba/osób 

  *Chodzi o wydatki konsumpcyjne, mieszkaniowe, opłaty za media, energię, telefon, gaz.  

Jeśli wnioskodawcy prowadzą odrębne gospodarstwa domowe, należy wpisać tu sumę wydatków 

ponoszonych przez każdego z nich na własne gospodarstwo domowe. 

Łączne, stałe miesięczne wydatki gospodarstwa 

domowego* 
  

zł 
  

zł 
     

Alimenty     

Płacę alimenty   Tak  Nie   Tak  Nie 

Wysokość alimentów  zł  zł 

     

III. Źródła dochodu     
     

Główne źródło dochodu  Jako pierwsze źródło dochodu podaj to, z którego masz najwyższe wynagrodzenie. 

     
Oświadczam, że:  Jeśli zawiesiłeś działalność, zaznacz „prowadzę działalność gospodarczą”  

Dla każdej prowadzonej i zawieszonej działalności gospodarczej wypełnij część nr V. 

   prowadzę działalność gospodarczą   prowadzę działalność gospodarczą 

   nie prowadzę działalności gospodarczej   nie prowadzę działalności gospodarczej 
     

Forma zatrudnienia     
   umowa o pracę na czas nieokreślony   umowa o pracę na czas nieokreślony 

   umowa o pracę na czas określony   umowa o pracę na czas określony 

   umowa/kontrakt służb mundurowych   umowa/kontrakt służb mundurowych 

   umowa o dzieło / zlecenie   umowa o dzieło / zlecenie 

   kontrakt menadżerski   kontrakt menadżerski 

   kontrakt marynarski   kontrakt marynarski 

   wynajem / dzierżawa nieruchomości   wynajem / dzierżawa nieruchomości 

   działalność gospodarcza   działalność gospodarcza 

   działalność rolnicza   działalność rolnicza 

   emerytura / świadczenie przedemerytalne   emerytura / świadczenie przedemerytalne 

   renta bezterminowa   renta bezterminowa 

   renta terminowa   renta terminowa 

   udział w spółce (S.A. / z o.o.)   udział w spółce (S.A. / z o.o.) 

   osoba bezrobotna   osoba bezrobotna 

   inne (jakie?                                  )   inne (jakie?                                  ) 
     

Kraj w którym pracujesz 

Kraj, z którego dostajesz świadczenie 
    

     

Zawód     

   górnik   górnik 

   kolejarz   kolejarz 

   nauczyciel   nauczyciel 

   ratownik górski   ratownik górski 

   rolnik/ogrodnik/rybak   rolnik/ogrodnik/rybak 

   sędzia/prokurator   sędzia/prokurator 

   policja i straż   policja i straż 

   siły zbrojne   siły zbrojne 

   kadra zarządcza i kierownicza 

dużych i średnich organizacji 
  kadra zarządcza i kierownicza dużych i 

średnich organizacji 

   kadra zarządcza i kierownicza 

małych przedsiębiorstw 
  kadra zarządcza i kierownicza małych 

przedsiębiorstw 
   właściciele firm   właściciele firm 

   ekonomiści   ekonomiści 

   prawnicy   prawnicy 

   lekarze, weterynarze   lekarze, weterynarze 

   dentyści   dentyści 

   inżynierowie   inżynierowie 

   informatycy   informatycy 

   specjaliści nauk humanistycznych   specjaliści nauk humanistycznych 

   specjaliści kultury i sztuki   specjaliści kultury i sztuki 

   specjaliści sportu i turystyki   specjaliści sportu i turystyki 

   specjaliści transportu   specjaliści transportu 

   farmaceuci   farmaceuci 

   specjaliści administracji państwowej   specjaliści administracji państwowej 

   specjaliści nauk ścisłych i przyrodniczych   specjaliści nauk ścisłych i przyrodniczych 

   specjaliści do spraw zarządzania 

zasobami ludzkimi 
  specjaliści do spraw zarządzania 

zasobami ludzkimi 
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   inni specjaliści   inni specjaliści 

   artyści   artyści 

   personel obsługi biurowej   personel obsługi biurowej 

   przedstawiciele władz publicznych i 
politycy 

  przedstawiciele władz publicznych i 
politycy 

   personel pomocniczy   personel pomocniczy 

   duchowni   duchowni 

   technicy i personel średni   technicy i personel średni 

   robotnicy i rzemieślnicy   robotnicy i rzemieślnicy 

   naukowcy   naukowcy 

   marynarze   marynarze 

   inne   inne 
     

Dane firmy     

Nazwa firmy     
NIP     

REGON     
Kraj     

Ulica / nr domu / nr lokalu     
Kod pocztowy     

Miejscowość     
Województwo     

     

  Dzień Miesiąc Rok  Dzień Miesiąc Rok 

 
Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia od 

        

 
Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia do 

        

     

Forma prawna pracodawcy / prowadzonej działalności 

   spółka z o.o.                          spółka z o.o.                        
   spółka akcyjna   spółka akcyjna 

   spółka jawna   spółka jawna 
   spółka cywilna   spółka cywilna 

   działalność jednoosobowa   działalność jednoosobowa 
   administracja publiczna   administracja publiczna 

   przedsiębiorstwo państwowe   przedsiębiorstwo państwowe 
    inna spółka    inna spółka 
     

Liczba osób zatrudnionych w firmie     

   0                          0                        
   1   1 

   2 – 5   2 – 5 
   6 – 20   6 – 20 

   21 – 50   21 – 50 
   51 – 250   51 – 250 

   251 – 500   251 – 500 
   powyżej 500   powyżej 500 
     

Branża, w której działa firma  Wybierz tylko jedną dziedzinę – podstawową 

   administracja publiczna   administracja publiczna 
   bankowość i finanse   bankowość i finanse 

   budownictwo   budownictwo 
   consulting   consulting 

   energetyka   energetyka 
   handel i sprzedaż   handel i sprzedaż 

   IT   IT 
    mass media    mass media 

   nauka, oświata i kultura   nauka, oświata i kultura 
   ochrona zdrowia   ochrona zdrowia 

   organizacje pozarządowe   organizacje pozarządowe 
   przemysł ciężki i wydobywczy   przemysł ciężki i wydobywczy 

   przemysł lekki   przemysł lekki 
   przemysł samochodowy   przemysł samochodowy 

   rolnictwo   rolnictwo 
    służby mundurowe    służby mundurowe 

   telekomunikacja                          telekomunikacja                        
   transport i logistyka   transport i logistyka 

   turystyka i hotelarstwo   turystyka i hotelarstwo 
   ubezpieczenia   ubezpieczenia 

   usługi   usługi 
   usługi prawne   usługi prawne 

   inne (jakie?                                 )   inne (jakie?                                 ) 
     

http://www.mbank.pl/


 

 

Załącznik nr 2 do Instrukcji posprzedaży – Wniosek o zwolnienie z długu – kredyt dla osób fizycznych ZPD WNI  
 
 

 

 

 
WNIOSKODAWCA(Y) (PARAFKA) 

  

 
EKSPERT (PARAFKA) 

Strona 4 z 6 
Obowiązuje od: 30.11.2022 r. 

 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, www.mbank.pl. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 

01.01.2023 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.733.980 złotych 

 

 
                 Informacje Służbowe podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Business information – protected 

 
Dochód  *Jeśli masz dochód w innej walucie niż PLN, wpisz szacunkową wartość po przeliczeniu na PLN. Podaj średnią z: 

• 3 miesięcy  – jeśli masz umowę o pracę, 
• 6 miesięcy  – jeśli masz umowy o dzieło / zlecenie / kontrakt menadżerski / wynajem / dzierżawę nieruchomości, 

• 12 miesięcy – jeśli masz działalność gospodarczą / udział w spółce z o.o. / S.A. 

 

 
Średni miesięczny dochód netto* 

  

 
zł 

  

 
zł 

     

Waluta dochodu   PLN  inna   PLN  inna 
       

Wynagrodzenie wpływa do mBanku   Tak  Nie   Tak  Nie 
     

Dodatkowe źródło dochodu     
 

Liczba dodatkowych źródeł dochodu 

    

     

     

Dodatkowy dochód 1:     

Tytuł osiąganego dochodu     
Nazwa firmy     

NIP     
REGON     

Kraj     
Ulica / nr domu / nr lokalu     

Kod pocztowy     
Miejscowość     

Województwo     
     

  Dzień Miesiąc Rok  Dzień Miesiąc Rok 

 
Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia od 

        

 

Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia do 
        

     

 
 

Średni miesięczny dochód netto 

  
 

zł 

  
 

zł 
     

Waluta dochodu   PLN  inna   PLN  inna 
     

Wynagrodzenie wpływa do mBanku   Tak  Nie   Tak  Nie 
     

Dodatkowy dochód 2:     
Tytuł osiąganego dochodu     

Nazwa firmy     
NIP     

REGON     
Kraj     

Ulica / nr domu / nr lokalu     
Kod pocztowy     

Miejscowość     
Województwo     

     

  Dzień Miesiąc Rok  Dzień Miesiąc Rok 

 
Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia od 

        

 
Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia do 

        

     

 

 
Średni miesięczny dochód netto 

  

 
zł 

  

 
zł 

     

Waluta dochodu   PLN  inna   PLN  inna 
     

Wynagrodzenie wpływa do mBanku   Tak  Nie   Tak  Nie 
     

IV. Zobowiązania osoby fizycznej     
     

     

Oświadczam, że:   nie posiadam żadnych zobowiązań 

finansowych z umów kredytów, pożyczek itp. 
  nie posiadam żadnych zobowiązań 

finansowych z umów kredytów, pożyczek itp. 
     

Zobowiązania finansowe     
     

Oświadczam, że mam zobowiązania finansowe, które wynikają z umów kredytowych, pożyczek itp. Są to: 
     

W przypadku zobowiązań o charakterze odnawialnym (w tym kredyt odnawialny i karta kredytowa) podaj wysokość przyznanego limitu.  

W przypadku zobowiązań gotówkowych – podaj wysokość przyznanego kredytu oraz kwotę pozostałą do spłaty i wysokość ostatniej zapłaconej raty. 
     

LP. Do kogo należy 

zobowiązanie? 

w1/w2 

Rodzaj 

zobowiązania 

Nazwa instytucji Waluta 

kredytu 

Ile miesięcy 

zostało do 

spłaty? 

Wysokość przyznanego 

limitu w PLN / Kwota 

pozostała do spłaty w PLN 

Kwota ostatniej 

zapłaconej raty w PLN / 

w przeliczeniu na PLN 

1.  w1  w2       

http://www.mbank.pl/
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2.  w1  w2       

3.  w1  w2       

4.  w1  w2       

5.  w1  w2       

6.  w1  w2       

7.  w1  w2       

 

Nazwy wszystkich instytucji pozabankowych, w których masz zobowiązania 
Suma miesięcznego 
zobowiązania w PLN 

 
 

 

Zanim podpiszę aneks, całkowicie spłacę zobowiązanie nr:  
 

 

V. Dane prowadzonej działalności gospodarczej 
     

Dane firmy     
Nazwa firmy   

KRS   

NIP   

REGON   

PKD   

Data rozpoczęcia działalności  Dzień Miesiąc Rok 

Ulica / nr domu / nr lokalu   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Województwo   
     

Liczba pracowników zatrudnionych w firmie prowadzonej 
przez wnioskodawcę (bez właścicieli) 

  

     

Forma prawna firmy     
   spółka jawna   spółka cywilna 

   inna spółka   działalność jednoosobowa 
     

Forma, w której rozliczyłeś/aś działalność gospodarczą w ubiegłym roku: 
     

   uproszczona (KPiR)   uproszczona (karta podatkowa) 

   uproszczona (ryczałt)   pełna (księgi handlowe) 

   nie dotyczy   
     

Forma, w której rozliczasz działalność gospodarczą w bieżącym roku: 
     

   uproszczona (KPiR)   uproszczona (karta podatkowa) 

   uproszczona (ryczałt)   pełna (księgi handlowe) 
     

Forma zatrudnienia     
     

Czy prowadzisz działalność w formie samozatrudnienia?   Tak  Nie 
     

Czy pracujesz w wolnym zawodzie?   Tak  Nie 
     

Dochód     
     

 
Średni miesięczny dochód netto  

za ostatni zamknięty rok podatkowy 

  
 

zł 
     

  Jeżeli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce i rozliczasz się w polskim 

Urzędzie Skarbowym to Twoją walutą dochodu jest PLN. 

Waluta dochodu   PLN  inna* 
     

  * jeśli masz przychody w różnych walutach, uzupełnij wartość procentową 

 
Przychody firmy w polskiej walucie (zł) to 

  
% ogólnej sumy przychodów 

     

Zobowiązania firmy     
     

     

Oświadczam, że:   nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą 

     

Zobowiązania finansowe     
     

Oświadczam, że posiadam następujące zobowiązania finansowe wynikających z umów kredytów, pożyczek w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej itd.:  
(m.in. inwestycyjne, obrotowe, pożyczki, limity odnawialne w rachunku bieżącym, leasing podaj rodzaj: finansowy czy operacyjny, kredyty gotówkowe, ratalne, KK i inne): 

     

LP. Rodzaj 

zobowiązania 
Nazwa instytucji Waluta 

kredytu 
Ile 

miesięcy 

zostało 

do 

spłaty? 

Wysokość 

przyznanego 

limitu w PLN / Kwota 

pozostała do spłaty 

w PLN 

Kwota ostatniej 

zapłaconej raty w 

PLN / 

w przeliczeniu na 

PLN 

 

Wysokość raty w części: 

kapitałowej odsetkowej 
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1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

 

Nazwy wszystkich instytucji pozabankowych, w których masz zobowiązania 
Suma miesięcznego 

zobowiązania w PLN 

 

 
 

 
 

VI. Rachunek do spłaty kredytu  w przypadku pozytywnej decyzji banku rachunki powiązane z kredytem muszą należeć do osoby 
pozostającej przy długu 

     

Oświadczam, że   rachunek powiązany z kredytem pozostaje bez zmian i należy do osoby pozostającej 
przy długu 

     

   rachunek powiązany z kredytem należy do osoby wnioskującej o zwolnienie z długu 
i dlatego proszę o zmianę: 

     

  • rachunku do spłaty rat kredytu na rachunek: 

   
 

                         

  • rachunku do pobierania opłat [PLN], składek na rachunek 

   
 

                         

     

VII. Oświadczenia     
     

Postępowanie egzekucyjne     

Oświadczam, że aktualnie jest lub w ostatnich 6 m-cach było prowadzone przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne 
 

   Tak  Nie   Tak  Nie 
     

 

 
z tytułu 

  

 
 

  

 
 

     

na kwotę  zł  zł 
     

zakończono postępowanie   Tak  Nie   Tak  Nie 
     

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     
     

  Wnioskodawca 1  Wnioskodawca 2 

     
     

     

  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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