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BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY                                                  

ODDZIAŁ/FILIA …………………..                                                    
  Nr wniosku kredytowego: …………………………………… 

  Data złożenia wniosku kredytowego: ……………………… 

 

WNIOSEK O  OBNIŻENIE WYSOKOŚCI KREDYTU W RACHUNKU OSZCZEDNOŚCIOWO - 

ROZLICZENIOWYM 
 

Numer rachunku : .................................................................................................................................................................................   

 
Wnioskuję o obniżenie kwoty kredytu odnawialnego do: 
 
…………….………………………. PLN 

 
Słownie: ……………………………..…………………….……………………………………… 
 
………………….………………………………..……………………………………………PLN 
 

Deklarowane wpływy na rachunek (wysokość dochodu): ………………………………………………… PLN 

 

 

  Wnioskodawca I 

(Posiadacz rachunku ) 

Wnioskodawca II 

(Współposiadacz rachunku ) 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Adres zamieszkania  

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Kraj: ……………………………………………... 

Ulica: ……………………………………………... 

Nr domu: …………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….…………………… 

Kod: …………………………….…………………  

Miejscowość………………….………………….. 

Kraj: ………………………….…………………… 

Adres do korespondencji 

Ulica……...………………………….……………  

Nr domu: ……...………………………………… 

Nr lokalu: ……...……………...………………… 

Kod……...………….……….……………………  

Miejscowość: ……...…………………………… 

Kraj: ……...……………………………………… 

Ulica……...…………………….….………………  

Nr domu: ……...…………………….…………… 

Nr lokalu: ……...…………….…………………… 

Kod……...………..…………….…………………  

Miejscowość: …………....……………………… 

Kraj: ……...…………….………………………… 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: …………………………………………. 

Seria…………………………………………….. 

Nr dokumentu: ……………….………………… 

Wydany przez: ................................................ 

Nazwa: ………………………….………………. 

Seria…………………………….……………….. 

Nr dokumentu: …………….…….……………… 

Wydany przez: ................................................. 

PESEL 
  

 

Nr telefonu (do wyboru) 
 

Stacjonarny…………………………….………… 

komórkowy: ………………………….………….. 

stacjonarny: ……………………………………… 

komórkowy: ……………………….……………… 

 

Miejsce zatrudnienia (adres, nr. tel) 

 

 

 

 

 

 
 

  VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY:  
 

1. Na podstawie art. 24 ust.1  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn.zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Leśnicy do wystąpienia bezpośrednio lub za 

pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta 

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 

zobowiązań, w zakresie określonym w art.2 ww. ustawy. 

2. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji 

gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 

3. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie …………………………………… 

4. Oświadczam, że nie wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej…………………….. 
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5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie we wniosku oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i 

kompletne według stanu na dzień złożenia wniosku.  Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji. 

6. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 
 

ZAŁĄCZNIKI 

Wraz z wnioskiem o obniżenie kredyt składam następujące dokumenty: 

1)......................................................................                              3) .................... .................................................. 

2) ......................................................................                             4) ......................................................... ............. 

 
       ..........................................................................                                
                   (miejscowość, data) 

 

                                          

 …………………………………                           …………………………..   
  podpis Wnioskodawcy I                                    podpis Wnioskodawcy II 

 

            

            

            

          ………………………………………………. 
 (podpis  pracownika Banku      

   potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność   
 powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 

 

 
 

 
 


