
  
 

 

 

Wniosek o czasowe zawieszenie spłat (prolongatę)  

w związku z epidemią COVID-19
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Forma prawna Klienta: osoba fizyczna 
 
 
 
 

I. Dane Wnioskodawcy: 

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

Nr telefonu  

E-mail  

 
 
 
 

II. Prośba o zawieszenie spłaty kredyty (prolongatę): 

NRB 

Nr umowy kredytowej 
 

Typ kredytu 
 kredyt gotówkowy 

 kredyt hipoteczny 

 pożyczka hipoteczna 

 ………………………………. 

Na okres  1m  2m  3m  4m  5m  6m 

Raty  Kapitału  Odsetek 

 
 
 
 

III. Prośba o wydłużenie okresu kredytowania: 

 NIE   TAK (jeśli TAK – proszę wypełnić pola poniżej) 

Na okres  1m  2m  3m  4m  5m  6m 

Raty  Kapitału  Odsetek 

 
 
 
 

IV. Po okresie prolongaty: 

Kapitał  

 

Rozterminuj na dwukrotny okres prolongaty począwszy od dnia rozpoczęcia spłat
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Rozterminowanie nastąpi poprzez równomierne przeliczenie należnej kwoty przez 

ilość miesięcy odpowiadających dwukrotnemu okresowi prolongaty. 

 Rozterminuj do końca okresu kredytowania. 

Odsetki  pola poniżej wypełnione tylko w przypadku zaznaczenia opcji „odsetki” w części II 

 Dopisz do pierwszej po okresie prolongaty kwoty spłaty. 

 Rozterminuj na dwukrotny okres prolongaty począwszy od dnia rozpoczęcia spłat. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Ilość umów kredytowych dla których składany jest wniosek: 1. Jeśli Klient posiada w Banku więcej kredytów, co do których zamierza 

wnioskować o zawieszenie spłat rat, wówczas dla każdego kredytu wypełnia i wysyła odrębny wniosek. 
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 Opcja możliwa jedynie dla kredytów w wersji malejącej   



  
 

 

V. Uzasadnienie – Opis sytuacji (obligatoryjnie do wypełnienia) 

 

 

VI. Oświadczenia Wnioskodawcy: 

1) Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma, że złożenie Wniosku o odroczenie spłaty (prolongatę) rat kapitałowych wiąże się 

ze wzrostem kosztów kredytu. Po okresie prolongaty raty kapitałowe lub kapitałowo – odsetkowe mogą być wyższe, bądź łączne 

koszty finansowania mogą wzrosnąć.  

Ponadto jestem świadomy / świadoma ponoszenia ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu 

o zmiennym oprocentowaniu oraz o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu oprocentowania. 

2) Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty rat kapitałowych i/lub odsetkowych do czasu potwierdzenia przez Bank 

przyjęcia i realizacji wniosku o udzielenie prolongaty, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty elektronicznej 

wskazany w pkt I niniejszego Wniosku. 

3) Jestem świadomy, że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowych lub/i odsetkowych zgodnie 

z moim oświadczeniem zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną.  

4) Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie dostarczania 

przez Bank wyciągów oraz we wzorcach umownych, tj. Regulaminach, Tabeli opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania. 

5) Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej 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 przekaże 

a. Decyzję w przedmiocie niniejszego wniosku w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku na podany powyżej 

adres poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku. 

b. Nowy harmonogram spłat najpóźniej w terminie 14 dni przed datą wymagalności pierwszej raty po okresie prolongaty na 

podany powyżej adres poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku. 

7) Zmiana warunków umowy kredytowej nastąpi poprzez podjęcie decyzji przez Bank na podstawie niniejszego wniosku – strony 

zgodnie ustalają, że złożone w tej formie oświadczenie woli dot. zmian w umowie kredytowej stanowi jej aneks. 

8) W przypadku zabezpieczenia Umowy kredytowej w formie poręczenie wg prawa cywilnego Kredytobiorca zobowiązuje się 

przesłać w formie uzgodnionej z Bankiem zgodę poręczyciela na zmianę warunków Umowy. 

9) Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku. 

10) Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku. 

 (miejscowość, data) 
................................................................................................................ 

podpis Klienta 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU: 

 (miejscowość, data) 

................................................................................................................ 

pieczątka i podpis pracownika Banku przyjmującego Wniosek 
 

 


