BANK SPÓŁDZIELCZY
w CZARNYM DUNAJCU
Nr wniosku kredytowego _________________
Data złożenia wniosku kredytowego _________________

WNIOSEK ZAWIERAJĄCY BRAKI NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWO- ODSETKOWYCH
Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
I. INFORMACJE O KREDYCIE
Kredyt:

Remontowy

Gotówkowy

Kredyt Hipoteczny na dowolny cel

Numer Umowy kredytu: ___________________________

Mój Dom

inny:_________________________

Data podpisania Umowy kredytu: ___________________________

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy:
Adres zamieszkania Kredytobiorcy:
PESEL:
Numer telefonu:
II. PRZEDMIOT WNIOSKU
Prolongowanie terminy spłaty rat:
kapitałowych
Przypadających do spłaty w terminach (maksymalnie 6 miesięcy):

prolongata terminu spłaty

Informacja o grupie ryzyka:

__________________________________________________________________________
odsetkowych
Przypadających do spłaty w terminach (maksymalnie 6 miesiące):
__________________________________________________________________________
Prolongata terminu poprzez:
rozterminowanie na pozostałe do spłaty raty (wysokość pozostałych do spłaty rat
kapitałowo-odsetkowych przypadających po okresie trwania odroczenia ulega
odpowiedniemu zwiększeniu)
wydłużenie okresu kredytowania o ____ rat do dnia_____________
Należę do osób, które:
zostały bezpośrednio dotknięte epidemią korona wirusa – zainfekowani i obłożnie
chorzy , osoby których współkredytobiorcy zmarli, osoby które straciły prace
osób pośrednio dotknięci epidemią korona wirusa – pracownikiem lub osobą
uzyskującą dochody od podmiotów gospodarczych z branż najbardziej narażonych tj:
1. Branży turystycznej, w tym: hotele, pensjonaty, agroturystyka, usługi turystyczne,
usługi sprzątające, sklepy regionalne, ośrodki rekreacyjne, baseny, termy, producenci
serów regionalnych i rolnicy będący ich dostawcami, wytwórcy regionalni
2. Branży gastronomicznej, w tym: bary, restauracje, domy weselne, małe punkty
gastronomiczne
3. Branży transportowej, w tym: transport międzynarodowy towarowy i pasażerski,
transport pasażerski krajowy
4. Branże bezpośrednio związane z ww. w tym: sklepy w miejscowościach turystycznych,
dostawcy bezpośredni dla podmiotów z branży gastronomicznej, wynajmujący ww.
podmiotom lokale i nieruchomości,
1

__________________________________________________________________________

Uzasadnienie złożenia wniosku
(należy wskazać w jaki sposób
pogorszyła się sytuacja finansowa)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Niniejszym wnioskuję o odroczenie spłaty rat kapitałowo - odsetkowych kredytu.
Oświadczam, że jestem świadomy, że wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu pozostaje
bez zmian, a wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych po terminie zakończenia odroczenia rat ulega odpowiedniemu
zwiększeniu.
Oświadczam, że jestem świadomy, że złożenie wniosku o odroczenie spłat spowoduje zmianę (zwiększenie) kosztów odsetek
udzielonego kredytu.
Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej do czasu potwierdzenia przez Bank
przyjęcia i realizacji wniosku o udzielenie odroczenia spłaty rat, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty
elektronicznej: _________________________________ .

(pole OBOWIĄZKOWE )
Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie
dostarczania przez Bank wyciągów, zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym oraz komunikowania
zmian w „Dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym”, we wzorcach umownych
tj. w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w tabeli powyżej kanał dostarczania wyciągów jest
kanałem wspólnym do komunikowania również zmian dotyczących wszystkich posiadanych w Banku produktów.
Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego Wniosku Bank przekaże
nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku
o udzielenie odroczenia spłaty rat, 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 odroczenia spłaty rat do Palcówki Banku w
momencie podpisania aneksu odbioru nowego harmonogramu spłat.
Jestem świadomy że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z moim
oświadczeniem zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną.
Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku.

__________________________
(miejscowość, data)

_____________________________________
(podpis Kredytobiorcy zgodny z kartą wzorów
podpisów /Umową kredytu)

* wymaga zaznaczenia
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