
 

  
Beskidzki Bank Spółdzielczy 
Oddział w ………………….. 
 

WNIOSEK O PROLONGATĘ ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH  

W RAMACH WAKACJI KREDYTOWYCH 
PODSTAWA: Wsparcie związane z trudnościami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa  

COVID-19 

Dane Kredytobiorcy: 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 
Imię i nazwisko   

 
 

Miejsce zamieszkania  
 
 

 

PESEL  
 

 

Dane kontaktowe w sprawie 
wniosku - adres mail, numer 
telefonu  

 
 
 
 

 

 

Dane dotyczące kredytu: 

Numer i data umowy kredytowej  
 

Rodzaj kredytu (np. kredyt konsumpcyjny, 
kredyt mieszkaniowy) 

 
 

Termin spłaty najbliższej raty kredytowej   

 

Uzasadnienie wniosku o prolongatę (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa 

przedstawiając krótkie, rzetelne i wiarygodne uzasadnienie):  

Opis sytuacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wnioskowane warunki wakacji kredytowych: 

/zaznaczyć wybór znakiem X w kolumnie po lewej/ 

 Prolongata spłaty rat kapitałowych 
(wnioskowany okres nie dłuższy niż 6 miesięcy) 

na okres .........miesięcy od .....do ...... 

 Prolongata spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych  
(wnioskowany okres nie dłuższy niż 6 miesięcy) 

  

 

 Bez wydłużania okresu kredytowania o okres prolongaty spłaty rat kapitałowych / rat 
kapitałowo odsetkowych 

 Z wydłużeniem okresu kredytowania o okres prolongaty rat kapitałowych / rat 
kapitałowo odsetkowych 

(dotyczy kredytów dla których pozostało do spłaty nie więcej niż 12 rat kapitałowych lub 
rat kapitałowo-odsetkowych; wymaga podpisania aneksu do umowy kredytu)  

 

Niniejszym wnioskuję o Wakacje kredytowe oznaczające odroczenie spłaty rat kapitałowych*/rat kapitałowo- 

odsetkowych* kredytu. 

Oświadczam, że jestem świadomy, że prolongata bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty 

kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość kolejnych rat po terminie zakończenia Wakacji kredytowych ulega 

odpowiedniemu zwiększeniu.  

Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty kredytu do czasu potwierdzenia przez Bank przyjęcia  

i realizacji wniosku o udzielenie Wakacji kredytowych, które to potwierdzenie Bank przekaże: 

- na adres mojej poczty elektronicznej *.......................................................................  

- na adres korespondencyjny* ………………………… 

- inna forma* ……………………………………………. 

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 udzielenie Wakacji kredytowych, na ww. adres poczty elektronicznej*/ na adres 

korespondencyjny zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku.   

W przypadku gdy wnioskowana prolongata powoduje wydłużenie okresu kredytowania, Bank przekaże do 

podpisania aneks do umowy kredytowej.* 

Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.  

Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku dotyczącego Wakacji kredytowych do Banku przy 

najbliższej wizycie.* 

Jestem świadomy, że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowych*/ kapitałowo-

odsetkowych* zgodnie z moim oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku jest operacją nieodwracalną. 

Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia Wniosku. 

__________________________                                                                         ______________________________ 

(miejscowość, data) (podpis Kredytobiorcy zgodny  

z Umową kredytu) 

* niepotrzebne skreślić  


