
Wniosek o zmianę oprocentowania 
kredytu/pożyczki hipotecznej – okresowo stałe

 ...................................... dnia ......................................r. 

1. Imię:  ................................................................................................... 

Nazwisko: ............................................................................................ 

PESEL  ..................................................................................................

Nr tel: .................................................................................................. 

adres e-mail:  .......................................................................................

Zamieszkały:  ........................................................................................

2. Imię:  ................................................................................................... 

Nazwisko: ............................................................................................ 

PESEL  ..................................................................................................

Nr tel: .................................................................................................. 

adres e-mail:  .......................................................................................

Zamieszkały:  ........................................................................................

Dotyczy umowy nr  ..................................................................................  (zwanej dalej „Umową”)

Zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu oprocentowania kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, udzielonej na podstawie Umowy ze zmiennej 

stopy oprocentowania na 5 letnią stałą stopę oprocentowania. 

W celu analizy zdolności kredytowej do niniejszego wniosku załączam oświadczenie/a o osiąganych dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej 

każdego z Kredytobiorców.

Oświadczenia Kredytobiorcy/ów:
1) upoważniam Bank do pobrania opłaty za powyższą operacje w wysokości określonej w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji z wpłat dokonanych na 

rachunek spłaty kredytu/pożyczki. Jednocześnie informuje, że najbliższą wpłatę na rachunek spłaty kredytu/pożyczki podwyższę o kwotę opłaty za 
powyższą operację,

2) zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie poświadczających nieprawdę, podrobionych, przerobionych, nierzetelnych 
dokumentów lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla zmiany warunków Umowy (art. 297 Kodeksu 
karnego),

3) upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w  oświadczeniu/ach o osiąganych dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej,
4) upoważniam 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 z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank tych danych, w celu oceny 
zdolności i wiarygodności  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.

Bank zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia dodatkowych dokumentów wymaganych do weryfikacji zdolności kredytowej, jeśli podczas 

analizy dokumentacji staną się potrzebne do wydania decyzji.

Załączniki:

1. Oświadczenie o dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej szt.  ...............................  (ilu jest kredytobiorców w umowie).

    data i czytelny podpis Kredytobiorcy/ów


