WNIOSEK O ZAWIESZENIE RAT KAPITAŁOWO-ODESTEKOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID - 19
I. Informacje o Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

Imię i nazwisko/Nazwa Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 1

PESEL/REGON

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 2

PESEL/REGON

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 3

PESEL/REGON

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 4

PESEL/REGON

II. Informacje o kredycie/pożyczce
Numer kredytu

III. Warunki zawieszenia/odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych
1. Zawieszenie/odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych odbywa się na pisemny wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy po
pozytywnej weryfikacji Banku.
2. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca może zawnioskować o zawieszenie/odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na maksymalny
okres do 6 miesięcy, niezależnie od liczby złożonych wniosków.
3. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca, który jest w trakcie aktywnego korzystania z możliwości zawieszenia/odroczenia rat
kredytu/pożyczki oferowanego przez Bank w związku z pandemią koronawirusa Covid -19 od marca 2020 roku, może maksymalnie
przedłużyć okres zawieszenia/odroczenia rat o 3 miesiące (maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).
4. W przypadku zawnioskowania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę o zawieszenie/odroczenie spłat rat na łączny okres powyżej
6 miesięcy zawieszenie/odroczenie rat kredytu może zostać przyznane na maksymalny okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy.
5. Z zawieszenia/odroczenia spłat rat kredytu mogą skorzystać Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku nie
posiadają opóźnień w spłacie kapitału lub odsetek przekraczających 30 dni.
6. Zawieszenie/odroczenie spłat rat kapitałowo – odsetkowych wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania o zawnioskowany i
przyznany okres zawieszenia/odroczenia.
7. Zawieszenie/odroczenie spłat rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu
8. W trakcie zawieszenia/odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych Bank nalicza odsetki za okres zawieszenia/odroczenia
zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Odsetki należne za okres zawieszenia/odroczenia rat zostaną doliczone i będą płatne
w ramach pierwszych rat wymagalnych po okresie zawieszenia/odroczenia.
9. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie/odroczenie spłat rat kredytu nie są pobierane opłaty ani prowizje.
10. Zawieszenie/odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych jest uzależnione od decyzji Banku. W uzasadnionych przypadkach Bank
zastrzega możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie spłat rat kredytowych.

IV. Wnioskowany okres zawieszenia/odroczenia spłat rat kapitałowo - odsetkowych
(należy zaznaczyć tylko jeden wnioskowany okres zawieszenia/odroczenia umowy)
1 rata kapitałowo-odsetkowa
2 raty kapitałowo-odsetkowe

3 raty kapitałowo-odsetkowe
4 raty kapitałowo-odsetkowe

5 rat kapitałowo-odsetkowych
6 rat kapitałowo-odsetkowych

V. Oświadczenia kredytobiorcy
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawieszenia/odroczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych opisanymi w sekcji III i je
akceptuję.
2. Oświadczam, że niniejszy wniosek składam we własnym imieniu oraz pozostałych współkredytobiorców, posiadam upoważnienie
od pozostałych współkredytobiorców do złożenia wniosku oraz ponoszę wyłączną odpowiedzialność w stosunku do pozostałych
współkredytobiorców i Banku w związku z jego złożeniem.
3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z zawieszeniem/odroczeniem spłat rat kredytu
i jest uzależnione od decyzji Banku.
4. Oświadczam, że jest świadomy że realizacja zawieszenia/odroczenia spłat rat kredytu stanowi zmianę warunków umowy
kredytu/pożyczki i wyrażam zgodę na dokonanie zmian w ww. zakresie.
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