WNIOSEK O PROLONGATĘ
SPŁATY
RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW
KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE
Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

1. WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy
PESEL
REGON/NIP
(jeśli
Wnioskodawca
przedsiębiorcą)
Numer telefonu

jest

Adres e-mail:
2. PRZEDMIOT WNIOSKU
Wnioskujemy o odroczenie
spłaty rat kapitałowych kredytu
Prolongata spłaty (maksymalnie
do 3 m-cy

Umowy kredytowej nr:
Rodzaj produktu kredytowego**: kredyt konsumpcyjny - Bezpieczny Kredyt
3

Wnioskowane wydłużenie okresu kredytowania proporcjonalnie do terminu prolongaty

(wymagane podpisanie aneksu do Umowy kredytowej)

NIE

3. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU (należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na pogorszenie
sytuacji finansowej i brak możliwości regulowania zobowiązania w terminie).

1. Oświadczam, że:
nie wystąpiłam/em
− ____________________**
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
− wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku są prawdziwe i kompletne, według stanu na
dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji;
− _______________**
wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: _____________________________________;
nie toczą się
2. Oświadczam, że jestem świadomy, że przy prolongacie rat kapitałowych bez wydłużenia okresu kredytowania okres spłaty
kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych po zakończonym terminie prolongaty
ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej do czasu potwierdzenia przez Bank
realizacji wniosku o udzielenie prolongaty spłaty, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty
elektronicznej: __________________________________________, lub w innej uzgodnionej formie.
4. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku
kodeks karny ( Dz.U. Nr 88 poz.553) , że informacje podane w niniejszym wniosku, są zgodne ze stanem faktycznym, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
5. Niniejszym wyrażam zgodę na dokonanie wnioskowanych przeze mnie zmian do ww. umowy kredytowej, bądź zmian
w formie zaakceptowanej przez Bank, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy.
Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego Wniosku Bank przekaże
pod podjęciu decyzji w przedmiotowej sprawie nowy harmonogram spłat lub informację o braku mozliwości udzielenia
prolongaty, na ww. adres poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku.
**

Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.
Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku dotyczącego prolongaty spłat do Placówki Banku przy najbliższej
wizycie w Placówce Banku.
Jestem świadomy że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowych zgodnie z moim
oświadczeniem zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną.
Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku.
*niepotrzebne skreślić
**wymaga wyboru z listy rozwijalnej

Podpis Kredytobiorcy zgodny z kartą wzorów
podpisów / Umową kredytu

