WNIOSEK O ZMIANĉ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU NR……………………….
Wniosek o prolongatĊ terminu spłaty raty kapitałowej z rozłoĪeniem jej płatnoĞci na raty kapitałowo-odsetkowe w kredycie standardowym o poniĪszych parametrach:

CzĊĞü A

KWOTA KREDYTU = kapitał pozostały do spłaty,
pomniejszony o ewentualna czĊĞciową spłatĊ:

12

OKRES KREDYTOWANIA

24

36

48

60

72
NaleĪy wybraü okres kredytowania
i wariant ubezpieczenia poprzez
wstawienie w odpowiedniej kratce: X

STOPA STAŁA (7,99%)
z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia

STOPA STAŁA (9,69%)
z podstawowym wariantem ubezpieczenia

CzĊĞü B

DANE WNIOSKODAWCY osoby fizycznej – przypadku kilku współkredytobiorców niebĊdących współmałĪonkami, kaĪdy wypełnia oddzielnie.
ImiĊ (imiona):

Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

PESEL:

Pracodawca / Firma:

NIP:

Stałe miesiĊczne zobowiązania wynikające z:
zaciągniĊtych kredytów (raty kredytowe w
tym równieĪ wynikające z przyznanych
limitów
kredytowych),
rat
leasingu
konsumenckiego, zobowiązaĔ wobec ZUS
lub/i US, zasądzonych alimentów lub/i rent,
itp.*:

Adres:

REGON:

Dochód miesiĊczny netto wszystkich w gosp.
domowym zobowiązanych do spłaty*:

Status mieszkaniowy (*zakreĞliü właĞciwy):

*1- z rodzicami,

*2- własnoĞü,

*3- spółdzielnia,

*4- wynajem.

Adres do korespondencji (jeĪeli uległ zmianie):
Tel. Domowy:

Tel. Komórkowy:

Adres e-mail:

'DQHZVSyãPDãİRQNDZSU]\SDGNXEUDNXUR]G]LHOQRĤFLPDMĈWNRZHM
ImiĊ (imiona):

Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

PESEL:

Pracodawca / Firma:

NIP:

Adres:

REGON:

* naleĪy podaü miesiĊczne zobowiązania
kredytowe obojga małĪonków oraz innych osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym, prosimy by nie ujmowaü tu
miesiĊcznych kosztów utrzymania gospodarstwa
domowego, gdyĪ Bank przyjmuje je wg. danych
statystycznych
* naleĪy podaü sumĊ dochodów netto
kredytobiorcy wraz ze współmałĪonkiem

Uzyskujący dochody z tytułu

Wymagane dokumenty potwierdzające deklarowane dochody
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MiejscowoĞü:_____________________

Data:________________



Podpis Kredytobiorcy (wraz ze współmałĪonkiem lub osób
uprawnionych do ich reprezentowania):

Podpis (zgoda) PorĊczyciela/li:*

_____________________________________________________

_________________________________________

*Uwaga! Zgodnie z Regulaminem Kredytowania § 13 ust.1 w przypadku, gdy w pierwotnej umowie wystĊpowali porĊczyciele, prolongata jest moĪliwa po
otrzymaniu ich pisemnej zgody.

