
 
 

skan podpisanego wniosku należy przesłać na skrzynkę Banku: kredyty@bskrotoszyn.sgb.pl  

        
WNIOSEK o zawarcie Aneksu 

dotycz ącego zawieszenia spłat zobowi ązań kredytowych w zwi ązku  
z pandemi ą koronawirusa SARS-Cov-2 

 
Wnioskodawca: 

imię i nazwisko Kredytobiorcy 
 

 

PESEL/seria i nr dowodu osobistego  

adres zamieszkania  

numer telefonu kontaktowego  

adres e-mail Kredytobiorcy  

adres e-mail Poręczyciela  

 
Dotyczy Umowy kredytowej (kredyt gotówkowy / mieszk aniowy / po życzka hipoteczna) 

nr Umowy   

data Umowy  

obowiązująca data zakończenia Umowy  

WNIOSEK o zawieszenie w spłacie rat y 
kapitałowej i/lub odsetkowej na okres max 

sześciu miesi ęcy  

 

wnioskowana data zako ńczenia U mowy   

wybór jednej opcji dla zawieszonych rat: 
(zaznaczy ć jedn ą z poni ższych opcji) 

 

okres obowiązywania Umowy zostanie wydłużony 
o okres zawieszenia spłat 

 

skumulowanie płatności zostaną doliczone do 
pierwszej raty przypadającej po terminie 

odroczenia  

 

skumulowanie płatności zostaną doliczone do 
ostatniej raty 

 

rozłożenie zawieszonych rat do spłaty na 
pozostały okres trwania Umowy 

 

 
Dotyczy Umowy kredytowej (kredyt odnawialny w ROR, karta kredytowa) 

nr Umowy   

data Umowy  

obowiązująca data zakończenia Umowy  

WNIOSEK o wydłu żenie obowi ązywania 
kredytu odnawialnego w ROR / karty 

kredytowej, który(a) nie spełnia 
standardowych warunków odnowienia na 

okres max sze ściu miesi ęcy, dla wniosków 
złożonych do 30 wrze śnia 2020 r.  

 

wnioskowana data zako ńczenia U mowy   
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Dotyczy Umowy kredytowej (kredyt studencki) 
nr Umowy   

data Umowy  

obowiązująca data zakończenia Umowy  

WNIOSEK o zawieszenie w spłacie rat y 
kapitałowej na okres max sze ściu miesi ęcy. 

Wniosek mo że być złożony do ko ńca roku 
akademickiego 2019/2020 zgodnie z Ustawą  

o szczególnych instrumentach wsparcia  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-Cov-2 z dnia 16-04-2020 r.  

 

wnioskowana data zako ńczeni a Umowy   

wybór jednej opcji dla zawieszonych rat: 
(zaznaczy ć jedn ą z poni ższych opcji) 

 

okres obowiązywania Umowy zostanie wydłużony 
o okres zawieszenia spłat 

 

skumulowanie płatności zostaną doliczone do 
pierwszej raty przypadającej po terminie 

odroczenia  

 

skumulowanie płatności zostaną doliczone do 
ostatniej raty 

 

rozłożenie zawieszonych rat do spłaty na 
pozostały okres trwania Umowy 

 

 
Uzasadnienie – nale ży wpisa ć dlaczego stan epidemii korona wirusa spowodował ko nieczno ść wyst ąpienia  
o prolongat ę; inne wnioski/uwagi: 
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Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczno ści zwi ązane z pandemi ą, w trosce o interes zdrowia publicznego oraz 

potrzeby Kredytobiorcy, strony wyra żają zgodę na poni ższe działania : 

1. okres obowi ązywania Umowy kredytowej zostanie wydłu żony o okres zawieszenia spłat (albo) skumulowane 

płatno ści zostan ą doliczone do pierwszej raty przypadaj ącej po terminie odroczenia lub ostatniej raty (albo ) 

zostan ą rozło żone do spłaty w okresie trwania Umowy kredytowej; 

2. zmiana warunków Umowy kredytowej w zakresie odro czenia płatno ści rat nast ąpi poprzez podj ęcie decyzji 

przez Bank na podstawie powy ższego wniosku – strony zgodnie ustalaj ą, że złożone w tej formie o świadczenie 

woli dotycz ące zmian w Umowie kredytowej stanowi jej Aneks;  

3. za wprowadzenie zmian niniejszym Aneksem Bank ni e pobierze prowizji; 

4. w przypadku braku mo żliwo ści zło żenia wniosku w formie pisemnej (podpisanego przez K redytobiorc ę) wniosek 

będzie procedowany w oparciu o telefoniczne ustalenia  po uprzedniej identyfikacji Kredytobiorcy; 

5. Kredytobiorca wyra ża zgodę na przekazanie Aneksu w niniejszej formie na wy żej wskazany we wniosku adres 

mailowy Kredytobiorcy;   

6. decyzja Banku obowi ązuje od dnia jej podj ęcia. Po podj ęciu decyzji przez Bank Kredytobiorca zostanie o nie j 

poinformowany poprzez wysłanie drog ą mailow ą (na adres wskazany we wniosku) skanu niniejszego W niosku 

wraz z o świadczeniem woli Banku. Kredytobiorca potwierdza dr ogą elektroniczn ą akceptacj ę zaproponowanych 

warunków decyzji. W przypadku braku mo żliwo ści potwierdzenia elektronicznego, pracownik Banku d okona 

telefonicznego potwierdzenia otrzymania Aneksu (nr telefonu wskazany we wniosku) oraz jego akceptacji;  

Kredytobiorca ma prawo odmówi ć przyj ęcia zaproponowanych warunków decyzji; 

7. Aneks obowi ązuje po akceptacji ze strony Kredytobiorcy jego tre ści i warunków spłaty odroczonych płatno ści; 

8. w przypadku braku jakiejkolwiek mo żliwo ści potwierdzenia zło żenia oświadczenia woli w zakresie 

akceptacji/odrzucenia decyzji Banku warunki Umowy k redytowej pozostaj ą bez zmian; 

9. w przypadku zabezpieczenia Umowy kredytowej w fo rmie por ęczenie wg prawa cywilnego/wekslowego 

Kredytobiorca zobowi ązuje si ę przesła ć w formie elektronicznej zgod ę Poręczyciela na zmian ę warunków 

Umowy; 

10. wprowadzone zmiany, w tym przedłu żenie obowi ązywania wa żności przyj ętych zabezpiecze ń, zostan ą 

usankcjonowane pisemnie w formie Aneksu do Umowy kr edytowej w okresie do 60 dni po ustaniu zagro żenia 

epidemicznego pod rygorem naruszenia Umowy kredytow ej; 

11. Kredytobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odst ąpić od Aneksu do Umowy o kredyt dotycz ącego 

zawieszenia spłat zobowi ązań kredytowych w zwi ązku z pandemi ą koronawirusa SARS-Cov-2, w terminie 14 dni 

od dnia jego zawarcia, składaj ąc oświadczenie o odst ąpieniu. Zło żenie oświadczenia o odst ąpieniu powoduje 

przywrócenie pierwotnych warunków spłaty kredytu zg odnie z zawart ą Umow ą o kredyt. 

 
 
  

miejscowość, data 

 
 
 
 
 

 
 

podpis/y Kredytobiorcy 
 

 
 
 
 
 
 
 

WYPEŁNIA BANK 
 

adnotacje Pracownika Banku 

podpis Klienta zgodny z Umową kredytową:  �  tak �  nie  

jeśli nie: telefoniczne potwierdenie złożenia wniosku  �  tak 

 


