
____________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy)       Bank Spółdzielczy w  Gorzycach 

 

____________________________      
(adres Kredytobiorcy)  

         

____________________________      
 (PESEL )  

 

____________________________      

                       Nr telefonu 

Dotyczy: 

Umowy kredytowej nr: 

 

________________________________________ 

 

z dnia  __________________________________ 

Rodzaj produktu*: 

� kredyt mieszkaniowy hipoteczny 

� kredyt uniwersalny hipoteczny 

� kredyt mieszkaniowy REMONT 

� kredyt konsumpcyjny  

� kredyt BS ROR 

� inny………………………………. 
 

 

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWO- ODSETKOWYCH 
 WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCYMI Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

 

Wnioskuję o odroczenie (możliwość odroczenia kolejnych rat 

następujących ): 

 

 *rat kapitałowych przypadających do spłaty od dnia __ 

__/__ __/__ __ __ __ przez okres ____ miesięca/y 

(max. 6 miesiące)    z zachowaniem ostecznego terminu 

spłaty umowy kredytu 

 

 *rat odsetkowych przypadających do spłaty od dnia __ 

__/__ __/__ __ __ __ przez okres ____ miesięca/y  

(max. do 3 miesięcy)   

 

 *rat kapitałowo-odsetkowych przypadających do spłaty 

od dnia __ __/__ __/__ __ __ __  przez okres ____ 

miesiąca/y (max. 3 miesiące)   z zachowaniem 

ostatecznego terminu spłaty umowy kredytuWraz 

 

 inna propozycja 

 

 

 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jestem zobligowany do jednorazowej spłaty kwoty odroczonych rat odsetkowych 

po okresie zastosowania odroczenia ( zawieszenia) rat. 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie złożenia wniosku (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa): 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, że wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu pozostaje 

bez zmian, a wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych po terminie zakończenia odroczenia ulega odpowiedniemu 

zwiększeniu.  

Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej do czasu potwierdzenia przez Bank przyjęcia 

i realizacji wniosku o udzielenie Wakacji kredytowych, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty 

elektronicznej: _________________________________  .    

 

                                                                                             (pole OBOWIĄZKOWE) 

 

Oświadczam, że powyższy adres email od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku to kanał komunikacji z Bankiem w 

zakresie niniejszego wniosku oraz umowy kredytowej.  

Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego Wniosku Bank przekaże 

nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku 

o odroczenie, na ww. adres poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku.  

 

Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.  

Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku do Palcówki Banku przy najbliżej wizycie w Placówce Banku. 

 

Jestem świadomy że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z moim 

oświadczeniem zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną. 

 

1) Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość, 

2) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką, 

3) Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane 

w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 

4) Oświadczam/y, że zostałem poinformowany,  o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych  przez Bank 

Spółdzielczy w Gorzycach 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 Gorzycach – 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  www.bsgorzyce.pl 

 

 

 

 

 __________________________                                                                                   _____________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis Kredytobiorcy zgodny z kartą 

wzorów podpisów /Umową kredytu) 

 

* wymaga zaznaczenia 


