WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I/LUB
ODSETKOWYCH W RAMACH WAKACJI KREDYTOWYCH
„K O R O N A W I R U S”
KREDYTY DETALICZNE, MIESZKANIOWE, HIPOTECZNE
forma prawna klienta
Bank

Załącznik nr 1
Bank Spółdzielczy w Mykanowie, 42-233 Mykanów, Samorządowa 3

numer wniosku

(wypełnia bank)

data wniosku

MODULO KREDYTOBIORCY:

(wypełnia bank)
imię i nazwisko Kredytobiorcy, adres zamieszkania:

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

Numer telefonu kontaktowego
adres e-mail Kredytobiorcy
wniosek dotyczy umowy kredytowej nr:

1 umowa kredytowa
NUMER UMOWY KREDYTOWEJ: ............................................................
z dnia: ............................................................
wniosek o zawieszenie w spłacie raty kapitałowej na
okres: 1,2 lub 3 miesiące

....................... miesięcy

wniosek o zawieszenie w spłacie raty odsetkowej na
okres: 1,2 lub 3 miesiące

....................... miesięcy

czy wydłużyć okres kredytowania

UMOWY KREDYTU ODNAWIALNEGO W
RACHUNKU (jeśli dotyczy)

□ tak / □ nie

NUMER UMOWY KREDYTOWEJ: ............................................................

z dnia: ............................................................
wniosek o przedłużenie trwania kredytu w rachunku o
okres: 1,2 lub 3 miesiące
....................... miesięcy

www.bsmykanow.pl

UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU (NALEŻY WSKAZAĆ W JAKI SPOSÓB POGORSZYŁA SIĘ SYTUACJA FINANSOWA)

1. Niniejszym wnioskuję

o Wakacje kredytowe oznaczające odroczenie spłaty rat kapitałowych i/lub
odsetkowych kredytu.
2. Oświadczam, że jestem świadomy, że wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty
kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość kolejnych rat kapitałowych i/lub odsetkowych po terminie
zakończenia Wakacji kredytowych ulega odpowiedniemu zwiększeniu (odroczenie spłaty rat kapitałowych
związane jest z naliczeniem odsetek za okres zawieszenia) – co wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych
rat w stosunku do ostatnio sporządzonego harmonogramu spłat.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowych i/lub odsetkowych do czasu
potwierdzenia przez Bank przyjęcia i realizacji wniosku o udzielenie Wakacji kredytowych, które to
potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty elektronicznej:
4. Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku dodaję kolejny kanał komunikacji z Bankiem
(email) w zakresie możliwości dostarczania przez Bank wyciągów, zestawienia opłat za usługi powiązane z
rachunkami posiadanymi w banku oraz innych wiadomości.
5. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w tabeli powyżej nowy kanał dostarczania
wyciągów jest kanałem wspólnym do komunikowania również zmian dotyczących wszystkich posiadanych w
Banku produktów.
6. Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego
Wniosku Bank sporządzi i przekaże nowy harmonogram spłat w związku z realizacją wniosku o udzielenie
Wakacji kredytowych.
7. Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.
8. Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku dotyczącego Wakacji kredytowych do
Palcówki Banku przy najbliżej wizycie w Placówce Banku.
9. Jestem świadomy, że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowych i/lub
odsetkowych zgodnie z moim oświadczeniem zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną.
10. Oświadczam iż nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości.

_______________________________
miejscowość, data

___________________________________________________________________
podpis/y Kredytobiorcy zgodny z kartą wzorów podpisów /Umową kredytu/
lub czytelny podpis

WYPEŁNIA BANK
adnotacje Pracownika Banku
podpis Klienta - akceptowany
telefoniczne potwierdzenie złożenia wniosku
Decyzja Banku

□ tak / □ nie
□ tak / □ nie / □ nie dotyczy
decyzja pozytywna:
□ tak / □ nie

Uwagi:

_______________________________
miejscowość, data

___________________________________________________________________
podpisy za bank

www.bsmykanow.pl

