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Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 001/2022 p.o. Dyrektora Działu Bankowości Hipotecznej z dnia 28.03.2022 r.  

 

  

 

 

NUMER WNIOSKU: 

NUMER RACHUNKU KREDYTOWEGO:                                                    

 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie* 

    

Imię Drugie imię Nazwisko CIF 

 
 

Informacje 

1. Informujemy, że:  

• wniosek o zmianę dnia spłaty raty lub rachunku do spłaty raty, nie wymaga załączenia dodatkowej 

dokumentacji, 

• zmiany związane z kwotą kredytu, okresem kredytowania, okresem wykorzystania kredytu, 

przewalutowaniem, karencją indywidualną czy zmianą zabezpieczenia wymagają (w zależności od zmiany) 

dołączenia do wniosku aktualnej dokumentacji finansowej oraz aktualnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

finansowania i zabezpieczenia – szczegółowych informacji udzieli pracownik Banku przyjmujący wniosek, 

• w przypadku zmiany związanej z klauzulami umownymi, zmianą oprocentowania zmiennego na 

oprocentowanie okresowo stałe lub innych zmian nie wymienione we wniosku, Bank może zwrócić się do 

Wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub dodatkową dokumentację 

 

2. W przypadku wnioskowania o:  

• przewalutowanie kredytu z PLN na walutę zgodną z walutą dochodu, prosimy o zapoznanie się z dokumentem 

„Oświadczeniu Klienta dotyczącego ryzyka rynkowego”, 

• wydłużenie okresu kredytowania powyżej 10 lat, prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Informacja istotna 

dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy kredytu Megahipoteka”, 

• zmianę oprocentowania zmiennego na oprocentowanie okresowo stałe, prosimy o zapoznanie się z 

dokumentem „O czym należy wiedzieć decydując się na kredyt hipoteczny Megahipoteka lub zmianę rodzaju 

stopy oprocentowania kredytu”. 

 

3. W przypadku posiadania aktywnych polis ubezpieczenia na życie w pierwszym 5 letnim okresie: 

• w TU Europa: podwyższenie kwoty kredytu może wymagać zwiększenia opłaconej składki za pozostały okres 

ubezpieczenia, 

• PZU:  podwyższenie kwoty kredytu będzie skutkowało zamknięciem aktywnej polisy i uruchomienie nowej 

polisy 

 

 

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej – 

kredyt Megahipoteka/ kredyt preferencyjny / 

inny kredyt zabezpieczony hipoteką 
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Wnioskuję/wnioskujemy o zmianę w zakresie: 

☐ zmiana dnia spłaty raty Wnioskowany dzień spłaty raty: 

☐ zmiana rachunku do spłaty kredytu 

☐ zmiana 

☐ dodanie 

☐ usunięcie 

Nr rachunku (w przypadku zmiany lub dodania rachunku do 

spłaty): 

☐ zmiana kwoty kredytu 

☐ podwyższenie 

☐ obniżenie 

Wnioskowana kwota podwyższenia/obniżenia (w PLN): 

Koszt inwestycji (w związku ze zmianą warunków umowy): 

Cena zakupu: Cena zakupu (wartość) działki:  

Koszty budowy: Koszt remontu/wykończenia: 

Udział własny wniesiony: Udział własny do wniesienia: 

☐ zmiana okresu kredytowania 

☐ skrócenie 

☐ wydłużenie                    

Wnioskowany okres kredytowania  

(w miesiącach): 

☐ zmiana okresu wykorzystania kredytu 

☐ skrócenie 

☐ wydłużenie 

Wnioskowany okres wykorzystania kredytu:  

(w miesiącach): 

 

☐ zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) 

 

Wnioskowana waluta kredytu: 

☐ EUR 

☐ Inna __________  

☐ zmiana Współkredytobiorcy 

☐ przyłączenie 

☐ odłączenie 

Nr CIF odłączanego współkredytobiorcy: 

 

Dane współkredytobiorcy (przystąpienie do długu) zostały 

umieszczone w załączniku nr: 

  

☐ zmiana zabezpieczenia 

☐ zmiana 

☐ ustanowienie 

☐ zwolnienie 

Opis wnioskowanej zmiany: 

 

 

 

Dane osoby trzeciej - właściciela nieruchomości będącego 

dłużnikiem rzeczowym (jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka na 

nieruchomości os. trzeciej) zostały umieszczone w załączniku 

nr:  

Dane nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie: 

 

Adres nieruchomości: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Rodzaj nieruchomości: mieszkalna/ niemieszkalna* 

Nr ewidencyjny działki: 

Nr Księgi Wieczystej: 

☐ zmiana klauzul umownych Opis wnioskowanej zmiany: 

 

 

 

 

☐ Zmiana oprocentowania zmiennego na 

oprocentowanie okresowo stałe  
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☐ Inne Opis wnioskowanej zmiany: 

 

 

 

Oświadczenia 
Poinformowany o treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w brzmieniu: „Kto, w celu uzyskan ia dla siebie lub kogo innego, 

od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami 

publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 

poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,  instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5”, oświadczam że 

a) ☐ NIE ZALEGAM ☐ ZALEGAM ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, 

b) ☐ NIE JESTEM ☐ JESTEM dłużnikiem z tytułu zobowiązań pieniężnych zasądzonych przez sąd, lub będących przedmiotem postępowania 

sądowego 

c) nie znajduję się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.  

d) zawarta przeze mnie umowa o prace ☐ JEST ☐ NIE JEST umową na okres próbny 

e) pracodawca ☐ NIE JEST ☐ JEST w stanie likwidacji lub upadłości, 

f) wymienione podmioty są powiązane ze mną kapitałowo/organizacyjnie/personalnie: _______________________________________, 

g) ☐ POSIADAM PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ do czynności prawnych, 

☐ POSIADAM OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ do czynności prawnych oraz zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie umowy 

kredytowej, 

☐ POSIADAM OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ do czynności prawnych - brak zgody przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie umowy 

kredytowej. 

h) wszystkie złożone przeze mnie dokumenty i podane przeze mnie informacje są rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą, 

 
Zgodnie  z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r Prawo upadłościowe oświadczam, że:   

a) ☐ NIE ZŁOŻYŁEM WNIOSKU ☐ ZŁOŻYŁEM WNIOSEK o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej,  

b) ☐ NIE ZNAJDUJĘ SIĘ ☐ ZNAJDUJE SIĘ w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

 
Oświadczam, że poznając szczegóły oferty Banku i wyjaśnienia dotyczące kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym, zostałem/zostałam 

poinformowany/poinformowana o ryzykach związanych z tym rodzajem oprocentowania i świadomie zdecydowałam/zdecydowałem o zmianie 

 

W zakresie, który wynika ze złożonego wniosku – akceptuję składanie oświadczeń woli przeze mnie i przez bank drogą 
elektroniczną (niezależnie od postanowień zawartej umowy z bankiem), która jest  jednoznaczna z formą pisemną, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.). 
 

Do wniosku załączam/załączamy*: 

1. Wniosek kredytowy - część osobowa (dotyczy danych współkredytobiorcy – przystępującego do długu)*  

2. Załącznik do Wniosku kredytowego -informacja o właścicielu nieruchomości będącym dłużnikiem rzeczowym (dotyczy 

właściciela nieruchomości występującego jako poręczyciel kredytu (zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej)* 

3. Dodatkowa dokumentacja*: 

 

Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców 

 

____________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności. 

 

Data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku 

 

 

 

 

 

 

Uwagi/dodatkowe informacje 

 

 

 


