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ŻĄDANIE WYDANIA POKWITOWANIA 
UMOWY KREDYTOWEJ NR X 

Jako strona umowy o kredyt nr X z dnia Y (dalej: „Umowa”), działając na podstawie art. 462 Kodeksu cywilnego, żądam od Banku 
wydania pokwitowania wykonania Umowy w formie umożliwiającej mi: 

• weryfikację poprawności działania Banku w zakresie wyliczania należności kredytowych, 
• uzyskanie potwierdzenia spełnionych świadczeń.  

Żądam wydania zaświadczenia zawierającego informacje, przedstawione w formie tabelarycznej, w zakresie: 

1) WYKORZYSTANIA KREDYTU 
wykazu operacji związanych z uruchomieniem kredytu, z wyszczególnieniem:  

A) daty wypłaty każdej transzy kredytu  
B) kwoty faktycznie wypłaconych środków pieniężnych w walucie polskiej (PLN) w ramach każdej transzy  

 
2) OPROCENTOWANIA KREDYTU  

wykazu wysokości oprocentowania kredytu począwszy od dnia wykorzystania kredytu do dziś, 
ze wskazaniem dat wprowadzenia zmian i wysokości zmienionego oprocentowania kredytu, 
z wyszczególnieniem wartości:  

A) stałej marży banku  
B) zmiennego parametru oprocentowania tj. stawki LIBOR 

 
3) SPŁATY RAT  

wykazu wysokości spłaconych rat kredytowych, począwszy od dnia wykorzystania kredytu do dziś, 
z wyszczególnieniem: 

A) daty spłaty każdej raty kredytowej  
B) wartości części kapitałowej raty, tj. wskazaniem rzeczywistej kwoty i waluty zwróconego kredytu  
C) wartości części odsetkowej raty, tj. wskazaniem rzeczywistej kwoty i waluty zapłaconych odsetek 

(rzeczywista, czyli z pominięciem ew. przeliczeń walutowych, jakich dokonuje Bank w celach księgowych)   
 

4) ZAPŁATY INNYCH NALEŻNOŚCI UMOWNYCH 
tj. potwierdzenia kwoty, waluty i dat pobrania należności innych aniżeli kapitał i odsetki,  
jak również wskazanie ew. daty, waluty i kwoty należności powiększających kwotę kredytu w toku wykonania Umowy 

Jeśli wydanie pokwitowania wiąże się z kosztami, proszę o informacje o ich wysokości i podstawie.   
Jednocześnie informuję, iż akceptuję przekazanie mi żądanych informacji w ramach kilku odrębnych zaświadczeń o kredycie, 
stanowiących standardowe dokumenty generowane przez Bank, a zawierające informacje o których mowa w pkt 1-4 powyżej. 

Wnoszę o doręczenie pokwitowania:  
• w postaci papierowej za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej (list polecony) 

na wskazany przeze mnie adres do doręczeń oraz  
• w postaci elektronicznej (plik PDF) za pomocą wiadomości e-mail,  

na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail  

W przypadku niewydania pokwitowania w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego żądania lub  
nieprzekazania wszystkich ww. informacji, rozważam podjęcie działań, o których mowa w art. 463 k.c. 
 

 
 
……….…………………………….. 
          podpis kredytobiorcy  


