
 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA 
Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gosp. KRS 
KRS 0000430770, NIP 1080013412  

RCI Banque S.A. 
15, Rue d’Uzès – 75002 Paryż, FRANCJA 
Rejestr Handlowy i Spółek w Paryżu, R.C.S. Paryż 306 523 358 
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony 
 

 

 

WNIOSEK O PRZEJĘCIE DŁUGU (osoba fizyczna1))  
do umowy kredytu  

nr______________________________________________________________ 
          

Nr ref (wypełnia Bank):……………………………. 
  

POJAZD   
Nr VIN:  Marka/ 

Model: 
Rok produkcji:  Nr rejestracyjny:  

DANE PRZEJMUJĄCEGO DŁUG  
Imię (imiona): ……. Nazwisko: ……. 
PESEL: ……. Obywatelstwo: ……. Narodowość: ……. 
Seria i nr. dowodu osobistego 
/ paszportu: 

……. Seria i nr. prawa jazdy / innego dok. 
tożsamości: ……. Data ważności dok. ……. 

Ilość osób na utrzymaniu (wraz z wnioskodawcą) ……. Rezydent TAK / NIE2) 
Adres zamieszkania    

……. 
Brak adresu zameldowania TAK / NIE2) 

Tel. kom. ……. Adres e-mailowy           ……. 
Województwo ……. Wykształcenie …….                               
Stan cywilny:  ……. Status 

mieszkaniowy 
……. Czy prowadzona jest 

działalność 
gospodarcza?  

TAK / NIE2) 

Miesięczne dochody ne�o 3) 

(średnia z 3 ost. miesięcy) 
……. Dochody z tyt. prowadzonej 

działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) 
                    ………. 

Miejsce zatrudnienia ……. 
Telefon do pracy ……. Data zatrudnienia od ……. Data zatrudnienia do ……. 
Rodzaj zatrudnienia ……. Zawód ……. Staż pracy ogółem ……. 
Ha przeliczeniowe 4) ……. Ilość ha przeliczeniowych (jeśli dotyczy) ……….. Stosunek do kredytobiorcy ……. 

 

Oświadczenie o stanie zobowiązań kredytowych / z tyt. zaciągniętych pożyczek 
Suma kredytów/pożyczek  (w tym odnawialnych) pozostała do spłaty  …….  Miesięczne raty  ……. 

 
Inne zobowiązania finansowe o charakterze trwałym 

Tytuł        ……. Kwota miesięcznej spłaty  …….   
 

1. Upoważniam RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  do wystąpienia do biur informacji gospodarczych (w tym Biura Informacji Kredytowej S.A., Krajowego 
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr oraz Międzybankowej Informacji Gospodarczej - 
Dokumenty Zastrzeżone, których administratorem jest Związek Banków Polskich) z którymi zawarł umowy, o udostępnienie informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 
2010 Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami).   
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazanych przez RCI Banque Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce  z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz innych ustaw.   
3. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi 
zmianami), że informacje podane we Wniosku są kompletne i prawdziwe, a przedłożone wraz z Wnioskiem dokumenty są autentyczne i zawierają rzetelne 
informacje. Niniejszym upoważniam Bank do sprawdzenia podanych informacji. 
4. Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani karno-skarbowe. 
5. Zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia nieautentycznych dokumentów lub nierzetelnych informacji, zebrane informacje stanowiące tajemnicę 
bankową, niezależnie od innych okoliczności, w tym nawet w przypadku spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w 
Polsce  może przekazać do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.  

 

Wyrażam zgodę na potwierdzenie przez pracownika RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce danych zawartych w zaświadczeniu o zatrudnieniu. 
 
Miejscowość:________________     
 
Data:_______________________  _______________________________   ___________________________ 

   Podpis Wnioskodawcy i współmałżonka   Podpis dotychczasowego Kredytobiorcy 
 
  __________________________ 
    Podpis Sprzedawcy 
 

1)  Dołączyć do wniosku kserokopię dowodu osobistego (lub paszport + prawo jazdy): Przejmującego i Współmałżonka; Dla każdego Przejmującego należy wypełnić oddzielny 
wniosek  
2)  Zaznaczyć właściwe 
3) Dołączyć Zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach ne�o za ostatnie 3 miesiące  lub dla prowadzących działalność dokumenty rejestrowe i finansowe (bez 
zaświadczenia lub dokumentów wniosek nie będzie rozpatrywany) 
4) Jeśli dotyczy 


