
    nr wniosku …………………..
                                                                                                           złożony w dniu …………..…..

WNIOSEK 
O ZASTOSOWANIE DZIAŁANIA POMOCOWEGO

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19

I. WYPEŁNIA KLIENT

Imię (imiona) i nazwisko/Nazwa 
przedsiębiorstwa – będącego(ych) stroną 
umowy kredytowej, której dotyczy 
wniosek

Numer i data umowy kredytowej, której 
dotyczy wniosek

Aktualny okres kredytowania wynikający 
z umowy kredytowej, której dotyczy 
wniosek ( ostateczny termin spłaty)

1. Wnoszę/wnosimy*  o  zastosowanie  działania  pomocowego  w  związku  z  pandemią
koronawirusa COVID-19 w postaci:
1) możliwości  zawieszenia  spłaty  rat  kapitałowo/odsetkowych  (  kredyt  

w spłacie annuitetowej)*/ rat kapitałowych ( kredyt w spłacie rat malejących)* przez
okres do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu
spłaty  kredytu  pod warunkiem przedłużenia  okresu  obowiązywania  zabezpieczenia
spłaty kredytu* lub 

2) możliwości  zawieszenia  spłaty  rat  kapitałowo/odsetkowych  (  kredyt  
w spłacie annuitetowej)*/ rat kapitałowych ( kredyt w spłacie rat malejących)* przez
okres  do  3  miesięcy  przy  zachowaniu  tego  samego  okresu  kredytowania  
( zwiększenie pozostałych rat kapitałowych do spłaty)*

2. Jednocześnie  wyrażam(y)  zgodę  na  zmianę  harmonogramu  spłaty  zobowiązania
kredytowego, wynikającą z zastosowania w/w działania pomocowego. 

3. Uzasadnienie wniosku: 
(wskazać charakter nieprzewidywanych trudności klienta w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,
w  szczególności,  np.:  ograniczenie  przemieszczania  się,  zamknięcie  niektórych  lokali  handlowych  i
gastronomicznych,  usługowych,  oświatowych  w  przełożeniu  się  na  prowadzoną  działalność  lub
wynagrodzenie.  zamknięcie  granic,  brak  dostępu  do  materiałów,  surowców  i  półproduktów,  utrata
dochodów z tytułu wykonywanej pracy, likwidacja lub upadłość zakładu pracy itp.)
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…………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam,  że  podane  powyżej  uzasadnienie  wniosku  jest  zgodne  ze  stanem

faktycznym. 
5. Oświadczam,  że  nie  posiadam  zaległości  w  Urzędzie  Skarbowym  i  Zakładzie

Ubezpieczeń Społecznych na 31.12.2019r.**

……………………………………….
(miejsce i data sporządzenia wniosku)

…………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis stron umowy kredytowej, w przypadku przedsiębiorstw – pieczęć przedsiębiorstwa oraz czytelne
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)

ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA (jeżeli ma zastosowanie)
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania

………………………………..
(miejsce, data, czytelny podpis)

ZGODA PORĘCZYCIELA (jeżeli ma zastosowanie)
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania

…………………………………
(miejsce, data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić 
** dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
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