
                                                                                                                  Wpłynęło do BS dnia ..................... 2020r.  

                                                                                                                   Lp. rejestru .............................................. 

1) ……………………………..………..............................                                                                                                                                  

    …………………………………………………………………..                                                         

2) ………………………………………………………………….                                                            

     ………………………………………………………………….  

Tel. ............................................... 

e-mail…………………………………. 

 

Dotyczy: 

Umowy kredytowej nr:  

Data zawarcia umowy kredytu: __ __/__ __/__ __ __ __ 

 

WNIOSEK O PROLONGATĘ (ODROCZENIE) TERMINU SPŁATY RAT 

Podstawa zmiany: PANDEMIA  KORONAWIRUSA COVID-19 

Wnioskuję o odroczenie : 

 *rat kapitałowo-odsetkowych 

przypadających do spłaty od dnia __ 

__/__ __/__ __ __ __  przez okres ____ 

miesiąca/y (max. 3 miesiące) 

Jednocześnie wnioskuję o: 

 proporcjonalne zwiększenie przyszłych rat 

kapitałowych o odroczony kapitał przy zachowaniu 

terminu spłaty umowy kredytu  natomiast  

odroczone raty odsetkowe mogą powiększać 

wysokość kolejnych rat odsetkowych 

pozostających do spłaty jednak nie dłużej niż 3 

miesiące po okresie odroczenia.˟   lub pierwsza 

rata odsetkowa po odroczeniu będzie zawierać 

odsetki za cały okres odroczenia.˟ 

 

 wydłużenie terminu spłaty umowy kredytu o 

okres odroczonych rat tj. o ____ miesiąca/y (max. 3 

miesiące) 

 *rat kapitałowych przypadających do 

spłaty od dnia __ __/__ __/__ __ __ __ 

przez okres ____ miesiąca/y (max. 3 

miesiące) 

Jednocześnie wnioskuję o: 

 proporcjonalne zwiększenie przyszłych raty 

kapitałowych przy zachowaniu terminu spłaty 

umowy kredytu 

 wydłużenie terminu spłaty umowy kredytu o 

okres odroczonych rat tj. ____ miesiąca/y (max. 

3 miesiące) 

 

1. Przyjmuję/my do wiadomości, że skorzystanie z odroczenia terminu spłat rat kredytu będzie możliwe po 
pozytywnej decyzji Banku, zawarciu aneksu do Umowy kredytu podpisanego przez kredytobiorców i 
poręczycieli  (jeżeli występują) oraz przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu (o 
ile będzie to wymagane). 
 



 
 

2. Oświadczam, że pracuję w branży…………………………………………………………………………………………………...... 
 

3. Oświadczam/my, że zabezpieczenie kredytu występujące w formie rzeczowej / hipoteki˟ znajduje się 

obecnie w dobrym stanie technicznym i jego wartość na dzień składania niniejszego wniosku nie uległa 
zmniejszeniu. 
 

4. Bank rozpatruje wniosek o odroczenie terminu spłat rat kapitałowo-odsetkowych / rat kapitałowych˟ 

kredytu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wniosku. 
 

5. Bank z tytułu złożenia i rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu spłaty rat  nie pobiera opłat i 

prowizji. 

 

6. Po otrzymaniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę/ów drogą elektroniczną lub tradycyjną 
pocztą, pracownik Banku kontaktuje się z Wnioskodawcą telefonicznie lub mailowo w celu 
ustalenia dalszych działań dotyczących prolongaty (odroczenia).  
 

7. Oświadczam, że jestem świadomy(a), że w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych / rat 
kapitałowych kredytu wzrośnie całkowity koszt kredytu. 
 

8. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu 
karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczenie  -  Uzasadnienie do wniosku: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

_____________________________ 

 

         _________________________ 

                     (miejscowość, data) (podpisy Wnioskodawcy/ców) 

 

Wyrażam zgodę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019, poz. 681, z późn. zm.) upoważniam Bank 

Spółdzielczy w Mielcu do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 

do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE   

 

 

_____________________________ 

 

         _________________________ 

                     (miejscowość, data) (podpisy Wnioskodawcy/ców) 



 


