
                                                                                            

WNIOSEK O ZMIANĘ FORMUŁY OPROCENTOWANIA NA OKRESOWO STAŁĄ STOPĘ PROCENTOWĄ 
OBOWIĄZUJĄCĄ W OKRESIE 5 LAT 

 
Podanie poniższych danych jest warunkiem skutecznego złożenia wniosku. 

 Bez ich podania wniosek nie może być rozpatrzony. 
 

 
NUMER UMOWY KREDYTU:  

 
 
NUMER RACHUNKU KREDYTOWEGO: 

 
 

 KREDYTOBIORCA I KREDYTOBIORCA II 

DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko: 
 

  

Data urodzenia   

DANE ADRESOWE  

Numer telefonu 
komórkowego: 

  

Adres e-mail: 
 

  

   



                                                                                            
DANE O ŹRÓDLE DOCHODU 
Źródło dochodu:  umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

 umowa o pracę na czas 

określony do:................ 

 umowa zlecenie do:................ 

 kontrakt do:…………………. 

 osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą 

 renta do:………………… 

 emerytura 

 zasiłek przedemerytalny               

 dochody z działalności rolniczej 

 dochód z najmu              

 Inne (jakie?) …………………..    

 umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

 umowa o pracę na czas 

określony do:............ 

 umowa zlecenie do:............ 

 kontrakt do:……………… 

 osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą 

 renta do:…………… 

 emerytura               

 zasiłek przedemerytalny               

 dochody z działalności rolniczej            

 dochód z najmu              

 Inne (jakie?) …………………. 

DANE O DOCHODACH 

Wysokość miesięcznego 
dochodu zł netto, 
w tym z: 

  

z umowy o pracę:   

umowy zlecenia: 
 

  

kontraktu: 
 

  

działalności gospodarczej: 
 

  

działalności rolniczej: 
 

  

najmu:   

emerytury/renty/zasiłku 
przedemerytalnego: 

  

innego źródła (jakiego?): 
 

  

INFORMACJE O KREDYTOBIORCACH 

Liczba osób w gospodarstwie 
domowym: 

  

Czy Kredytobiorca II należy do 
tego samego gospodarstwa 
domowego co Kredytobiorca I 

 
nie dotyczy 

 
 TAK                       NIE 



                                                                                            
Stan cywilny:   

Wspólność majątkowa:  TAK                       NIE  TAK                       NIE 

DANE O ZOBOWIĄZANIACH 

Stałe miesięczne wydatki 
socjalno-bytowe 
gospodarstwa domowego 
(żywność, koszty eksploatacji 
domu/mieszkania, telefon,  
samochód,  itp.) w zł: 
 

  

 
 
Z tytułu 
kredytów/pożyczek/innych 
zobowiązań finansowych 
(nazwa banku/instytucji 
finansowej, kwota zadłużenia, 
miesięczna rata) w zł: 
 
 
 

  

 
 
Z tytułu przyznanych limitów 
kredytowych w rachunku/na 
kartach kredytowych (nazwa 
banku/instytucji finansowej, 
kwota przyznanego limitu) w 
zł: 
 
 

  

 
 
Z tytułu innych zobowiązań 
finansowych (np. alimenty, 
tytuły egzekucyjne, itp. – 
rodzaj zobowiązania, kwota 
zobowiązania, kwota 
miesięcznych spłat) w zł: 
 
 

  

 
Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych, niniejszym: 

upoważniam  / nie upoważniam  (oświadczenie Kredytobiorcy I) 

upoważniam  / nie upoważniam  (oświadczenie Kredytobiorcy II) 



                                                                                            
PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy al. Stanów Zjednoczonych 61A wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000096937, kapitał 

zakładowy wynosi 416.915.048,52 złotych, w całości opłacony, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298 

(zwana dalej „Bankiem”) do wystąpienia do biur informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (03-679) przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A 

oraz bezpośrednio od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (03-679) przy 

ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

Udzielenie w/w upoważnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania przez Bank oceny zdolności 

kredytowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Brak udzielenia 

powyższego upoważnienia może wpłynąć na sytuację Kredytobiorcy, ponieważ Bank może odmówić zawarcia 

Aneksu. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i oświadczam, że informacje 

podane w niniejszym Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wiarygodność danych zawartych w 

niniejszym Wniosku potwierdzam pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1138). 

 

 

 

miejscowość, data 

 

 

podpis Kredytobiorcy I 

(zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku) 

 

 

miejscowość, data 

 

 

podpis Kredytobiorcy II 

(zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku) 

 

 

 

miejscowość, data 

 

 

czytelny podpis/pieczątka przedstawiciela Banku 
potwierdzającego tożsamość osób podpisujących 

Wniosek 
 


