
 

OŚWIADCZENIE O ZACIĄGNIĘCIU KREDYTU NA WŁASNE 

CELE MIESZKANIOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Nazwisko i imię PESEL 

  

Nr umowy kredytu       

Data zawarcia umowy kredytu       

 
Oświadczam, że kredyt, o którym mowa wyżej, zaciągnięty został przeze mnie na własne cele mieszkaniowe1,   
 

   w całości2    w części, tj. w ___%3 

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie złożonego przez mnie Oświadczenia zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
PKO Banku Polskiego SA. W przeciwnym wypadku przedmiotowe Oświadczenie zachowa swoją ważność do przychodów uzyskanych z tytułu 
zastosowania ujemnego oprocentowania do wygaśnięcia ww.  umowy kredytu. 

 

  

  

Miejscowość i data podpisania oświadczenia  

  

  

Podpis Kredytobiorcy  

 
 

                                                           
1
 Przez sytuację, w której kredytobiorca zaciągnął kredyt na własne cele mieszkaniowe należy rozumieć sytuację, w której kredyt zaciągnięty został na: 

1) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na 
nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, lub 

2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w 

takim prawie, lub 
3) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z 

rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w 

okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, lub 
4) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, lub 

5) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego 

pomieszczenia niemieszkalnego. 
2 Należy wstawić „X”, w przypadku, gdy kredyt zaciągnięty został wyłącznie na własne cele mieszkaniowe.  
3 Należy wstawić „X”, w przypadku, gdy kredyt nie został zaciągnięty wyłącznie na własne cele mieszkaniowe, a ponadto należy określić udział procentowy własnych celów 

mieszkaniowych w kwocie kredytu.  

 


