Załącznik nr. 1 do Procedury postępowania w procesie obsługi wniosków
dotyczących zawieszenia spłaty rat kapitałowych w ramach Wakacji Kredytowych
w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19

____________________________

Bank Spółdzielczy w Łomazach

(imię i nazwisko Kredytobiorcy)

____________________________

Oddział ……………………

(adres Kredytobiorcy)

____________________________
(PESEL lub MODULO Kredytobiorcy)

WNIOSEK ZAWIERAJĄCY BRAKI NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY
Dotyczy:
Umowy kredytowej nr:

Rodzaj produktu:

___________________________________________

❑ kredyt mieszkaniowy
❑ kredyt gotówkowy
❑ kredyt przyjazny
____________________________________________

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH
W RAMACH WAKACJI KREDYTOWYCH
Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
Wnioskowany termin wakacji kredytowych*:

❑ 1 miesiąc – zawieszenie spłaty 1 raty

❑ 4 miesiące – zawieszenie spłaty 4 rat

kapitałowej

❑ 2 miesiące – zawieszenie spłaty 2 rat

kapitałowych

❑ 5 miesięcy – zawieszenie spłaty 5 rat
kapitałowych

kapitałowych

❑ 3 miesiąc – zawieszenie spłaty 3 raty

❑ 6 miesięcy – zawieszenie spłaty 6 raty

kapitałowych

❑

z wydłużeniem okresu kredytowania o okres
zawieszonych
rat
kapitałowych
(wymaga
podpisania aneksu do umowy kredyty)

kapitałowych

❑

bez wydłużania okresu kredytowania o okres
zawieszenia spłaty rat kapitałowych (wymaga
podpisania aneksu do umowy kredyty)

Krótkie, rzetelne i wiarygodne uzasadnienie złożenia wniosku (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa w
związku z wprowadzeniem stanu epidemii):

1

Niniejszym wnioskuję o Wakacje kredytowe oznaczające odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu.
Oświadczam, że jestem świadomy, że wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu pozostaje
bez zmian, a wysokość kolejnych rat kapitałowych po terminie zakończenia Wakacji kredytowych ulega odpowiedniemu
zwiększeniu.
Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowej do czasu potwierdzenia przez Bank przyjęcia i realizacji
wniosku o udzielenie Wakacji kredytowych, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty elektronicznej:
_________________________________ .

(pole OBOWIĄZKOWE)
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 Wakacji kredytowych, 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 Wakacji kredytowych do Palcówki Banku przy
najbliżej 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.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu prolongaty spłaty rat kapitałowych dla kredytów gotówkowych,
przyjaznych i mieszkaniowych udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Łomazach w związku z pandemią koronawirusa covid –
19” i akceptuję jego treść.
Oświadczam , że :
1) nie jest prowadzone /jest prowadzone w stosunku do mnie / nas postępowanie: sądowe, arbitrażowe, administracyjne,
karno-skarbowe,
2) nie toczy/ toczy * się wobec mnie/nas* postępowanie sądowe cywilne/karne* w sprawie
.......................................................................................................................................................................................
3) nie zalegam-y/ zalegam-y * ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Łomazach i innych banków lub podmiotów
/wymienić/ ……………………………
4) nie zalegam-y/zalegam-y* z płatnością składek ZUS/KRUS* i podatków do Urzędu Skarbowego 2.
5) nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości.

Świadomy/a* odpowiedzialności potwierdzam prawdziwość informacji podanych w niniejszym Wniosku o prolongatę spłat rat
w związku z COVID-19.
(Podstawa prawna - art. 297 § 1 Kodeksu karnego)

Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku.

__________________________

_____________________________________

(miejscowość, data)

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

* wymaga zaznaczenia
1

wydłużenie okresu kredytowania jest możliwe w indywidualnych przypadkach kiedy okres kredytowania nie był ustalony na okres
maksymalny wynikający z regulacji produktowych

2dotyczy

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność rolniczą

2

