…………………………………, dnia …………………………………
(miejscowość)
(data)

Dane Klienta
Imię
Nazwisko
PESEL
Email
Telefon
kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Adres firmy
REGON

I Kredytobiorca

II Kredytobiorca

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ
Umowa ……………………………………nr ………………………………………………… z dnia ………………………………………………….
(rodzaj kredytu)

Zaznacz opcję



Odroczenie w spłacie kapitału na okres ............. miesięcy (dotyczy tylko kredytu spłacanego
w ratach)
Informujemy, że po zakończeniu okresu odroczenia zawieszony kapitał jest rozkładany
proporcjonalnie na kolejne raty, co skutkuje zwiększeniem kolejnych rat kredytu.



Wydłużenie okresu kredytowania o ….... miesięcy/zmniejszenie raty do kwoty………….. zł
(dotyczy tylko kredytu spłacanego w ratach)



Inne…………..………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisz swoją propozycję)

Przyczyny złożenia wniosku (opisz szczegółowo sytuację, która spowodowała konieczność złożenia wniosku):
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1)

Oświadczam, że mój miesięczny dochód netto wynosi……........... zł z tytułu …………………………………… Dodatkowe
źródło spłaty zobowiązania (np. dochód netto osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym) wynosi
…………... zł miesięcznie z tytułu …………………………………...............
2) inne źródła spłaty zobowiązania: …………………………………………………………………………………………………....
Proponowany plan działań zmierzający do poprawy sytuacji finansowej, pozwalającej na prawidłową obsługę
zobowiązania:

W przypadku podjęcia przez Bank decyzji pozytywnej wnioskuję o podpisanie dokumentów w placówce w ...................
…………………… przy ul...............................................
(miasto)
Proponowane zabezpieczenie dodatkowe kredytu:
1. Jako prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu proponuję/my:

□ poręczenie osoby trzeciej (należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie 4 tabeli „Załączniki”)
b/ □ hipotekę na nieruchomości mieszkalnej/komercyjnej (złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem rzeczowym możliwe
a/

jedynie przez oddział Banku)

□ Dom jednorodzinny/budynek użytkowy
□ lokal mieszkalny/użytkowy
3. □ Działka budowlana
4. □ Działka rolna
5. □ inne …………………
1.
2.

Lp.

Nr/liter
a

Miejscowość

Kod
pocztowy

Ulica

Nr domu/
Mieszkania

Nr Księgi
Wieczystej

Nr
ewiden.
działki

Wartość
(w PLN)

1.
2.

Zgadzam się na obciążenie hipoteką w/w nieruchomości:
................................................................................................
(czytelny podpis właściciela nieruchomości, gdy nie jest Wnioskodawcą)

..................................................................
(data, podpis Kredytobiorcy/Dłużnika)
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W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstaw:
1.

PIT za ostatni okres obrachunkowy lub oświadczenie o wynikach finansowych za ostatni okres
obrachunkowy



2.

Oświadczenie o wynikach finansowych za bieżący okres obrachunkowy



3.

wydruk z KPIR z podsumowaniem przychodów i kosztów w układzie miesięcznym za ubiegły oraz
bieżący rok oraz pełny wydruk za ostatni m-ca w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej na pełnej księgowości – rachunek wyników oraz bilans (ewentualnie F02)



4.

Dokumenty związane z poręczycielem:
a)

PIT 36 za ostatni okres obrachunkowy;

b)

Karta danych osobowych;

c)

Informacja o Wnioskodawcy ;

d)

Oświadczenie o wynikach finansowych za bieżący okres obrachunkowy;

e)

Zaświadczenie o zarobkach (jeżeli poręczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę o
dzieło itp.).

Bank może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów.
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Informacja o Klienciea
Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………...
Nazwisko panieńskie matki:…………………………………………………………………………...
PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon/fax:

Dane identyfikacyjne Firmy (wypełnij, jeżeli osiągasz dochód z tytułu działalności gospodarczej).
Nazwa Firmy:
Adres

REGON:
Proszę oznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” lub wypełnić odpowiednie pole.
1.

Proszę określić sytuację rodzinną:

a) żonaty / zamężna
ustrój małżeński: - ustawowa wspólnota małżeńska
- rozdzielność majątkowa
W przypadku stanu wolnego:
c) panna / kawaler
d) wdowa / wdowiec
e) rozwiedziona / rozwiedziony
f) w innym związku (np. nieformalnym)
2. Proszę określić:
a) liczba osób w gospodarstwie domowym
3. Proszę określić wykształcenie:
a) niepełne podstawowe

e) licencjat/inżynier

b) podstawowe/gimnazjum

f) wyższe

c) zawodowe

g) wyższe +podyplomowe

d) średnie

f) MBA

4. Proszę określić:
Rodzaj i adres
nieruchomości osobistej:

Wartość
szacunkowa(*)
[ w tys. zł]

Czy jest przedmiotem
zabezpieczenia
kredytu?
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Aktualne zadłużenie
obciążające
nieruchomość
[w tys. zł]

TAK
NIE
(*) – wartość szacunkowa nieruchomości osobistej nie będącej przedmiotem obrotu gospodarczego oraz nie
służącej do wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku kilku nieruchomości wpisać każdą w oddzielne pole.

a

Prosimy o wypełnienie poniższego dokumentu przez każdego Kredytobiorcę/Współwłaściciela firmy
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Zobowiązania osobiste i firmowe (poza Bankiem)wg stanu na dzień …………………
(ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) z tytułu:
A. Kredytów i pożyczek ratalnych (nieobrotowych):
Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Data udzielenia

Data ostatecznej spłaty
spłaty

1

Kwota aktualnego zadłużenia

Rata miesięczna

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Walut
a

Rodzaj zabezpieczenia

Data udzielenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

Data ostatecznej spłaty
spłaty

2

Kwota aktualnego zadłużenia

Rata miesięczna

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Walut
a

Rodzaj zabezpieczenia

Data udzielenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

Data ostatecznej spłaty
spłaty

3

Kwota aktualnego zadłużenia

Rata miesięczna

Walut
a

Rodzaj zabezpieczenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

B. Kredytów w rachunku bieżącym, kart kredytowych, kredytów obrotowych:
Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Data udzielenia Kwota

Rodzaj
zabezpieczenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Data udzielenia Kwota

Rodzaj
zabezpieczenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Data udzielenia Kwota

Rodzaj
zabezpieczenia

Kredyt
firmowy/
Kredyt
osobisty*

1

2

3

C. Inne (leasing finansowy, gwarancja, awal, poręczenie):
Nazwa Instytucji

Charakter zobowiązania

Data udzielenia

Data ostatecznej spłaty
spłaty

1
Kwota aktualnego zadłużenia

Rata miesięczna

Walut
a

Rodzaj zabezpieczenia
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Nazwa Instytucji

Data udzielenia

Data ostatecznej spłaty
spłaty

2
Kwota aktualnego zadłużenia

Rata miesięczna

Walut
a

Rodzaj zabezpieczenia

*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis Wnioskodawcy)
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