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 KARTA/W_7.1 

Wniosek o przyznanie limitu i wydanie karty kredytowej 

 
1. Wnioskuję o przyznanie mi limitu kredytowego w wysokości: …. zł  i wydanie karty kredytowej: 

bez nadrukowanego imienia i nazwiska.1/ z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem2. 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: …………………………3 
 

2. Dzień generowania zestawienia: ………… 4 każdego miesiąca. 

Zestawienie będzie: dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej5. / dostępne po zalogowaniu na 

stronie internetowej oraz wysyłane na adres korespondencyjny podany poniżej6. 
 

3. Decyduję się na rozliczanie Transakcji karty w systemie płatniczym: Visa. 
 

4. Dane osobowe Wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko: ............., b) PESEL: .............., c) dokument tożsamości: ...................,7 

d) tel. domowy: ............,8 e) tel. komórkowy: ..............,9 f) inny tel. kontaktowy: ..........,10 

g) e-mail: ..................,11 

h) adres zameldowania: ....................................................................................,12 

i) adres korespondencyjny: ................................................................................,13 

j) nazwisko panieńskie matki: ………………………………. 
 

5. Sytuacja finansowa: 

a) osiągam podstawowy dochód w walucie ……14, aktualna wysokość moich miesięcznych 

dochodów netto wynosi: 15...........16 zł z tytułu: ……………,17 ponadto osiągam dodatkowy dochód 

                                                 
1 Drukuje się w przypadku wybrania karty typu instant  
2 Drukuje się w przypadku wybrania karty typu personal 
3 Wdrukować wartość z pola „Linia wytłoczenia” i– drukuje się w przypadku wybrania karty typu personal 
4 Wdrukować dzień zgodnie z wyborem klienta z zakresu 1, 10, 18, 22  
5 Wdrukować w przypadku wyboru wyłącznie opcji udostępniania na stronie internetowej   
6Wdrukować w przypadku wyboru obu opcji tj. wysyłania na adres korespondencyjny oraz udostępniania na stronie internetowej  
7Wdrukować wyłącznie „Nr dowodu” 
8 W przypadku braku nr telefonu wdrukować myślnik  
9 j. w. 
10 j. w. 
11 W przypadku braku adresu email wdrukować myślnik 
12 Format danych: KOD POCZTOWY MIASTO, NAZWA ULICY nr domu/nr mieszkania  
13 W przypadku braku adresu korespondencyjnego wydrukować adres zameldowania. Format danych: KOD POCZTOWY MIASTO, 

NAZWA ULICY nr domu/nr mieszkania. 
14 Waluty do wyboru klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, DKK 
15 Dla wniosku składanego przez pracownika SCB, SCF, SCM w zależności  od spółki w której jest zatrudniony wnioskujący wdrukować 

odpowiednio: 
zgodnie z wynagrodzeniem otrzymywanym  z tytułu umowy o pracę: w Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B 54-202 Wrocław, 

w Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., ul. Legnicka 48 B 54-202 Wrocław, w Santander Consumer Finanse Sp. z o.o., ul. Legnicka 48 B 

54-202 Wrocław,  
 

w przypadku gdy wnioskujący jest zatrudniony w więcej niż jednej spółce wdrukować odpowiednio: 

zgodnie z wynagrodzeniem otrzymywanym  z tytułu umowy o pracę: w Santander Consumer Bank S.A.,  w Santander Consumer Multirent 
Sp. z o.o., w Santander Consumer Finanse Sp. z o.o. , każda z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48 B, 
16 Wdrukować kwotę z „pierwszego” źródła dochodu 

17 W przypadku renty, emerytury i gospodarstwa rolniczego wdrukować tylko wskazane źródło dochodu. 
Dla umów zawartych w CRU_OFP w przypadku pozostałych źródeł dochodu wdrukować: wskazane źródło dochodu, Nazwa zakładu pracy, 

KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania.  

Dla umów zawartych w WS4 dla źródła dochodu: „własna działalność gospodarcza” wdrukować „Nazwa Firmy”; dla „inne zatrudnienie” – 
„Opis źródła”; dla „Pracownicy sfery budżetowej” – „Nazwa zakładu pracy”; dla „Zatrudnienie na umowę o pracę” - „Nazwa zakładu pracy” 

Format danych: Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania – w przypadku braku KODU POCZTOWEGO 

wdrukować myślnik. 
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w walucie ……18, aktualna wysokość mojego dodatkowego miesięcznego dochodu netto wynosi:  

…...19 zł z tytułu: ………………,2021 
b) nie posiadam innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,22 

posiadam zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek w innych bankach i instytucjach udzielających 

kredytów i pożyczek w całkowitej kwocie …. zł i w związku z posiadanymi z tego tytułu 

zobowiązaniami co miesiąc ze swoich dochodów przeznaczam na ich spłatę kwotę ... zł,23 

       

c) nie posiadam obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe ,24/ na spłatę 

obciążeń z tytułu  zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów 

przeznaczam kwotę ….. zł,25 

d) stan cywilny: ……………………,26 

e) wspólność majątkowa: ……..,27 

f) miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego: …………….. zł, 

g) łączna liczba osób na wspólnym utrzymaniu (wliczając Wnioskodawcę): ..........28, 

h)29 mój współmałżonek osiąga podstawowy dochód w walucie ……30, aktualna wysokość 

podstawowego dochodu netto mojego współmałżonka wynosi .............................. zł z tytułu: 

………………. 31; 
32współmałżonek nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; / na spłatę innych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów 

przeznacza kwotę ….. zł;33 

                                                 
18 Waluty do wyboru klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, DKK 
19 Wdrukować kwotę z dodatkowego źródła dochodu, w przypadku drugiego źródła dochodu. W przypadku braku 

drugiego źródła dochodu – nie drukować(dotyczy również pracowników spółek Santander, forma zapisu jak dla 

pozostałych klientów bez zmian) 
20 Drukowane w przypadku drugiego źródła dochodu. W przypadku renty, emerytury i gospodarstwa rolniczego 

wdrukować tylko wskazane źródło dochodu. Dla umów zawartych w CRU_OFP w przypadku pozostałych źródeł 

dochodu wdrukować: wskazane źródło dochodu, Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr 

mieszkania. (dotyczy również pracowników spółek Santander, forma zapisu jak dla pozostałych klientów bez 

zmian) 
Dla umów zawartych w WS4 dla źródła dochodu: „własna działalność gospodarcza” wdrukować „Nazwa Firmy”; dla „inne zatrudnienie” – 

„Opis źródła”; dla „Pracownicy sfery budżetowej” – „Nazwa zakładu pracy”; dla „Zatrudnienie na umowę o pracę” - „Nazwa zakładu pracy” 

Format danych: Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania – w przypadku braku KODU POCZTOWEGO 
wdrukować myślnik. W przypadku braku drugiego źródła dochodu – nie drukować 
21dla świadczenia 500+ wdrukować: „świadczenia 500+, oświadczam, że świadczenie 500+ w aktualnej wysokości 

będę uzyskiwać do RRRR-MM-DD , gdzie RRRR-MM-DD jest datą wprowadzoną na formatce dochodu 

„Świadczenie 500+”w polu: Data urodzin Twojego najstarszego dziecka” powiększoną o 18 lat”. 
22 Drukowane w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
23 Drukowane w przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada inne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. 
24 Drukowane w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . 
25 Drukowane w przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada obciążenia z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . 
26 Wdrukować: panna / kawaler, zamężna/żonaty, inne - w zależności od wskazanej opcji. 
27 Wdrukować: nie dotyczy (dla opcji panna / kawaler oraz inne) lub wdrukować wskazaną opcję: występuje / nie występuje (dla zamężna / 
żonaty). 
28 Wdrukować tylko liczbę wskazaną przez Wnioskodawcę. 
29 W przypadku „nie występuje” lub „nie dotyczy” w podpunkcie e, podpunkt h nie drukuje się. Drukuje się przy niepełnych danych 
współmałżonka pod warunkiem wpisania wysokości dochodu większego od zero.  
30 Waluty do wyboru klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, DKK 
31 Wdrukować tylko wskazane źródło dochodu – jeśli występuje. W przypadku renty, emerytury i gospodarstwa rolniczego wdrukować tylko 
wskazane źródło dochodu.  

Dla umów zawartych w CRU_OFP w przypadku pozostałych źródeł dochodu wdrukować: wskazane źródło dochodu, Nazwa zakładu pracy, 

KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania. 
Dla umów zawartych w WS4 dla źródła dochodu: „własna działalność gospodarcza” wdrukować „Nazwa Firmy”; dla „inne zatrudnienie” – 

„Opis źródła”; dla „Pracownicy sfery budżetowej” – „Nazwa zakładu pracy”; dla „Zatrudnienie na umowę o pracę” - „Nazwa zakładu pracy” 

Format danych: Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania – w przypadku braku KODU POCZTOWEGO 
wdrukować myślnik. W przypadku braku źródła dochodu – nie drukować „z tytułu” 
32 Sekcja drukowana w przypadku wspólności majątkowej, uzyskiwania dochodu przez współmałżonka oraz nie 

uzupełniono pełnych danych współmałżonka. 
33Wdrukować deklarowana przez Wnioskodawcę opcję 
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nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . / na spłatę obciążeń z 

tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza 

kwotę ….. zł.34 

 
35mój współmałżonek: ………………,36 PESEL: …………., dokument tożsamości: 

…………………, adres zameldowania: ………………, osiąga podstawowy dochód w walucie 

……37,  aktualna wysokość podstawowego dochodu  netto mojego współmałżonka wynosi ……..… 

zł z tytułu: ………………38, ponadto mój współmałżonek osiąga dodatkowy dochód w walucie 

……39, aktualna wysokość dodatkowego miesięcznego dochodu netto mojego współmałżonka 

wynosi ……. zł z tytułu: ……………4041; 

współmałżonek nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; / na spłatę innych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów 

przeznacza kwotę ….. zł; 

nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . / na spłatę obciążeń z 

tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza 

kwotę ….. zł.42 
 
43dochód netto mojego współmałżonka wynosi 0zł;  

współmałżonek nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; / na spłatę innych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów 

przeznacza kwotę ….. zł;44 

nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . / na spłatę obciążeń z 

tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza 

kwotę ….. zł.45 
 

                                                 
34 j. w 
35 Sekcja drukowana w przypadku wspólności majątkowej, uzyskiwania dochodu przez współmałżonka oraz 

uzupełnienia pełnych danych współmałżonka. 
36 Wdrukować imię i nazwisko współmałżonka. 
37 Waluty do wyboru klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, SEK, NOK, DKK 
38 W przypadku renty, emerytury i gospodarstwa rolniczego wdrukować tylko wskazane źródło dochodu.  

Dla umów zawartych w CRU_OFP w przypadku pozostałych źródeł dochodu wdrukować: wskazane źródło 

dochodu, Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania. 

Dla umów zawartych w WS4 dla źródła dochodu: „własna działalność gospodarcza” wdrukować „Nazwa Firmy”; 

dla „inne zatrudnienie” – „Opis źródła”; dla „Pracownicy sfery budżetowej” – „Nazwa zakładu pracy”; dla 

„Zatrudnienie na umowę o pracę” - „Nazwa zakładu pracy” 

Format danych: Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania – w przypadku braku 

KODU POCZTOWEGO wdrukować myślnik. 
39 Waluty do wyboru klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, DKK 
40 Drukowane w przypadku drugiego źródła dochodu (jeżeli jest jedno źródło dochodu zdanie poprzedzające 

powinno być zakończone kropką). W przypadku renty, emerytury i gospodarstwa rolniczego wdrukować tylko 

wskazane źródło dochodu.  

Dla umów zawartych w CRU_OFP w przypadku pozostałych źródeł dochodu wdrukować: wskazane źródło dochodu, Nazwa zakładu pracy, 

KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania.  
Dla umów zawartych w WS4 dla źródła dochodu: „własna działalność gospodarcza” wdrukować „Nazwa Firmy”; dla „inne zatrudnienie” – 

„Opis źródła”; dla „Pracownicy sfery budżetowej” – „Nazwa zakładu pracy”; dla „Zatrudnienie na umowę o pracę” - „Nazwa zakładu pracy” 
Format danych: Nazwa zakładu pracy, KOD MIASTO, ULICA nr domu/nr mieszkania – w przypadku braku KODU POCZTOWEGO 

wdrukować myślnik. W przypadku braku drugiego źródła dochodu – nie drukować „dodatkowo ……. zł z tytułu: ……………” 
41 dla świadczenia 500+ wdrukować: „świadczenia 500+. Oświadczam, że świadczenie 500+ w aktualnej 

wysokości mój współmałżonek będzie uzyskiwać do RRRR-MM-DD”, gdzie RRRR-MM-DD jest datą 

wprowadzoną na formatce dochodu „Świadczenie 500+”w polu: ”Data urodzin Twojego najstarszego dziecka” 

powiększoną o 18 lat”. 
42 Wdrukować deklarowaną przez Wnioskodawcę opcję 
43 Sekcja drukowana dla umów zawartych w WS4 w przypadku wspólności majątkowej i wpisania dochodu współmałżonka 0zł oraz bez 
pełnych danych współmałżonka. 
44 Wdrukować deklarowaną przez Wnioskodawcę opcję. 
45 j. w 
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46mój współmałżonek: ……….,47 PESEL: ………., dokument tożsamości: …………….., adres 

zameldowania: ……………….., osiąga dochód netto w wysokości 0zł; współmałżonek nie posiada 

innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; / na spłatę innych zobowiązań z tytułu kredytów i 

pożyczek współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza kwotę ….. zł;48 

nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe . / na spłatę obciążeń z 

tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza 

kwotę ….. zł.49 
 

6. Dodatkowe dane: 

a) data urodzenia: …………., 

b) wykształcenie: ...................., 

c) status zamieszkania: ........., 

d) posiadam: ...................... 
 

7. Oświadczenie Wnioskodawcy  

Oświadczam, że: 

a) zostałem/am poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie poświadczających  nieprawdę, 

podrobionych, przerobionych, nierzetelnych dokumentów lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń 

dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla  uzyskania kredytu (art. 297 Kodeksu karnego),   

b) potwierdzam wiarygodność podanych przez siebie informacji zamieszczonych w pkt 5 a - h oraz ich 

zgodność ze stanem faktycznym, 

c) upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w pkt 5 a – c oraz f, 

d) 50upoważniam Bank do wystąpienia do biur informacji gospodarczej (w tym za pośrednictwem Biura 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) o ujawnienie informacji dotyczących mojej osoby, 

tj. informacji o moich zobowiązaniach (na podstawie art. 24 Ustawy o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych); tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Bank tych danych, w celu oceny zdolności kredytowej oraz przez biura informacji gospodarczych moich 

danych osobowych w celu odpowiedzi na wystąpienie Banku; upoważnienie jest ważne przez okres 60 

dni od dnia jego udzielenia, 

e) otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

f) otrzymałem/am informacje i wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości niezbędne do podjęcia decyzji 

w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i jestem  świadomy/a ryzyka związanego z 

zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, 

g) zostały mi przekazane i zapoznałem się z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa 

dotyczącymi umów zawieranych na odległość bez jednoczesnej obecności obu Stron oraz z 

udostępnioną mi przez Bank dokumentacją kredytową (Formularzem informacyjnym dotyczącym 

kredytu konsumenckiego, wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 

Oświadczeniem o Odstąpieniu od Umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty, Tabelą 

Opłat i Prowizji) 51, 

h) zostałem poinformowany, że dane współmałżonka mogą zostać wykorzystane do oceny mojej 

zdolności kredytowej. 52 

                                                 
46Sekcja drukowana w przypadku wspólności majątkowej. Dla umów zawartych w WS4 po wpisaniu dochodu współmałżonka 0zł, 

zaznaczeniu opcji pełnych danych współmałżonka i jego uzupełnieniu. Dla umów zawartych w CRU_OFP po zaznaczeniu opcji pełnych 

danych współmałżonka i nie zaznaczenia opcji źródła dochodu współmałżonka. 
47 Wdrukować imię i nazwisko współmałżonka. 
48Wdrukować deklarowaną przez Wnioskodawcę opcję.   
49 Wdrukować deklarowaną przez Wnioskodawcę opcję. 
50 Podpunkt drukuje się w przypadku udzielenia upoważnienia przez klienta  
51 Podpunkt drukuje się dla umów zawieranych w kanałach zdalnych 
52 Sekcja drukowana w przypadku wspólności majątkowej oraz wykorzystywania danych współmałżonka do oceny zdolności 
kredytowe, niezależnie od uzyskiwanego przez współmałżonka dochodu 
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8. Zgody Wnioskodawcy  

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BANK dotyczących mnie danych, w tym danych 

stanowiących tajemnicę bankową, w celu promocji produktów i usług oferowanych przez BANK, aż 

do odwołania. 53 

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez BANK dotyczących mnie danych, w tym danych 

stanowiących tajemnicę bankową, w celu promocji produktów i usług oferowanych przez BANK, aż 

do odwołania, 54 

b) wyrażam zgodę na używanie przez BANK telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego BANKU, 

kierowanego do mnie, 55 

nie wyrażam zgody na używanie przez BANK telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  i 

automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego BANKU, 

kierowanego do mnie, 56 

c) wyrażam zgodę na przesyłanie przez BANK informacji handlowej, związanej z działalnością 

BANKU, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 57  

nie wyrażam zgody na przesyłanie przez BANK informacji handlowej, związanej z działalnością 

Banku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 58  

 

 

 
59 

........-........-..............     .......................................... 

data (dzień-miesiąc-rok)   czytelnie imię i nazwisko  

       Wnioskodawcy 

 

Oświadczenia Współmałżonka Wnioskodawcy: 60  

a) pozostaję z Wnioskodawcą w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej (wspólność 
ustawowa) i wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę kredytu w Banku na 
warunkach ustalonych w umowie o kredyt, zawartej w wyniku złożenia przez Wnioskodawcę 
niniejszego wniosku o przyznanie limitu kredytowego; 

b) otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

                                                 
53 Opcja do wyboru przez Klienta 
54 Opcja do wyboru przez Klienta 
55 Opcja do wyboru przez Klienta 
56 Opcja do wyboru przez Klienta 
57 Opcja do wyboru przez Klienta 
58 Opcja do wyboru przez Klienta 
59 W trybie z podpisem cyfrowym i eKK PL, w miejscu na podpis, nad sekcją „czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy”, należy 
wdrukować „Potwierdzam warunki niniejszego wniosku o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty zawartego w formie 

elektronicznej”, wówczas pojawia się tylko data z systemu i nie pojawia się „czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy”.    
60 Powyższa sekcja (oświadczenia i zgody współmałżonka) drukuje się w przypadku wspólności majątkowej oraz wykorzystywania danych 
współmałżonka do oceny zdolności kredytowej. 



 

KK 
 

Wniosek  

 

 KARTA/W_7.1 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy: 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, wskazanych w 
powyższym wniosku o kredyt złożonym przez Wnioskodawcę oraz danych posiadanych przez 
Bank (tj. w szczególności danych o mojej sytuacji finansowej, zobowiązaniach i zadłużeniu), w 
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w związku ze złożeniem przez 
Wnioskodawcę wniosku o przyznanie limitu kredytowego.  

 

 

........-........-..............     .......................................... 

data (dzień-miesiąc-rok)    czytelnie imię i nazwisko  

       Współmałżonka Wnioskodawcy 

 

 

 

 
 


