Załącznik nr. 1 Procedury obsługi i oceny wniosków klientów instytucjonalnych
dotyczących odroczenia spłaty rat kredytu i odnowienia okresu kredytowania
na uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19

____________________________
Bank Spółdzielczy w Łomazach

(nazwa Kredytobiorcy)

____________________________

Oddział …………………………

(adres Kredytobiorcy)

____________________________
(NIP lub REGON Kredytobiorcy)

Dotyczy:
Umowa kredytowa nr lub numer rachunku
kredytowego:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Rodzaj produktu*:

❑ kredyty o charakterze obrotowym
❑ kredyt o charakterze inwestycyjnym
❑ kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do
oprocentowania i częściową spłatą przez ARIMR
kapitału;

❑ kredyty pomostowe
❑ inny ………………………………………….
WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH
Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
Wnioskuję o prolongatę rat kapitałowych przypadających do spłaty :
- w dniu …………………

- w dniu …………………

- w dniu ………………..

- w dniu …………………

- w dniu …………………

- w dniu …………………

Na okres do ………………………………………………………………………*(maksymalnie 6 miesięcy od prolongaty pierwszej raty)
Jednocześnie wnioskuję o:
 proporcjonalne zwiększenie przyszłych raty kapitałowych przy zachowaniu terminu spłaty umowy kredytu
 wydłużenie terminu spłaty umowy kredytu o okres odroczonych rat tj. ____ miesięca/y.
Odsetki będą spłacane zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy kredytowej.
Przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z odroczenia terminu spłat rat kredytu będzie możliwe po pozytywnej decyzji Banku,
zawarciu aneksu do Umowy kredytu oraz przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile będzie to
wymagane).
Bank realizuje wniosek o odroczenia terminu spłat rat kredytu w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania niniejszego wniosku.
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
1) Oświadczam, że pandemia koronawirusa COVID – 19 spowodowała pogorzenie mojej sytuacji finansowej w następujący
sposób (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii): :

Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty kredytu do czasu potwierdzenia przez Bank przyjęcia i realizacji wniosku o
udzielenie prolongaty, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty elektronicznej:
_________________________________ .

(pole OBOWIĄZKOWE)
Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.
Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku dotyczącego prolongaty do Palcówki Banku przy najbliżej wizycie
w Placówce Banku.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulamin prolongaty spłaty rat kapitałowych dla kredytów udzielonych
klientom instytucjonalnym w związku z pandemią koronawirusa COVIS - 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,
5) nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości/restrukturyzacji/likwidacji,
6) Pozostaję/ nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką,

Oświadczam/y, że zostałem poinformowany, o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych przez Bank
Spółdzielczy w Łomazach na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (dalej „Prawo bankowe”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego
77A, 02-679 Warszawa. W zakresie przekazanych danych Biuro Informacji Kredytowej - obok Banku Spółdzielczego w Łomazach
– staje się Administratorem moich/naszych danych osobowych. Z Biurem Informacji Kredytowej mogę/możemy skontaktować
się poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A).
Biuro Informacji Kredytowej wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A), we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostępna jest na stronie http://www.bslomazy.pl/rodo.
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Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w
tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym

__________________________

(miejscowość, data)

_____________________________________

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

* należy wybrać właściwy wariant,
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