Wniosek o zmianę warunków kredytowania

Nr umowy kredytowej

I. Dane Wnioskodawcy/ Wnioskodawców
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 1

PESEL Wnioskodawcy 1

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 2

PESEL Wnioskodawcy 2

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 3

PESEL Wnioskodawcy 3

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 4

PESEL Wnioskodawcy 4

II. Dyspozycja
Przewalutowanie kredytu/pożyczki

Zmiana formuły oporcentowania na okresowo stałą stopę procentową

Zmiana sposobu spłaty kredytu/pożyczki ze spłaty w PLN na spłatę w walucie obcej
EUR

na walutę

z

Zmiana okresu kredytowania
Zmiana systemu spłat 2

CHF

USD

GBP

miesięcy

na

miesięcy

z rat równych na malejące 1

z rat malejących na równe

Rezygnacja z pozostałej części / rezygnacja z wypłaty transzy 3

z kwoty
słownie (proszę wpisać poniżej)

Zmiana dnia spłaty raty 4

na dzień

6

# 12

18

24

Zmiana zabezpieczenia 5
Nieruchomość
Ubezpieczenie na życie
Inne .........................................................................................................................
Przystąpienie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy do długu 6
Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Imię i nazwisko

PESEL nr

Seria i nr dokumentu tożsamości

Odstąpienie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy od długu 7

Wydłużenie terminu spełnienia warunku dodatkowego

do dnia

dotyczy warunku
powód wydłużenia (należy wskazać poniżej)

Wniosek o wystawienie dokumentu
Promesa na zwolnienie zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu/pożyczki

Zgoda na sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu/pożyczki

Zgoda na wynajem nieruchomości

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania w innym banku

Promesa na zwolnienie zabezpieczeń z saldem do spłaty na dzień (proszę wpisać obok)

Inna dyspozycja/uwagi, opis:

III. Oświadczenia
1.

Oświadczam/y, że dane podane we wniosku są prawdziwe.

miejscowość, data

Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 1

miejscowość, data

Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 2

miejscowość, data

Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 3

miejscowość, data

Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 4

1

wraz z niniejszym wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody w zalezności od źródeł ich osiągania

2

nie dotyczy umów, które zawierają w numerze symbol "HL" lub "CRD"

3

wraz z niniejszym wnioskiem należy dostarczyć dokument potwierdzający zakończenie inwestycji, np. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

4

nie dotyczy "umów o kredyt hipoteczny", które zawierają w numerze symbol "HL" lub "MG"

5

wraz z niniejszym wnioskiem należy dostarczyć, w zależności od rodzaju zabezpieczenia, dokumenty dotyczące nowego zabezpieczenia kredytu/pożyczki

6

wraz z niniejszym wnisokiem należy wypełnić formularz osobowy przez osobę przystępująca do długu

7

wraz z niniejszym wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody oraz oświadczenie o powodach złożenia wniosku (wpisać w polu uwagi)

*

nie dotyczy restrukturyzacji

