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(Wniosek może zostać złożony przez jednego z Kredytobiorców, w przypadku kiedy Kredytobiorca składający wniosek został
upoważniony przez pozostałych Współkredytobiorców do złożenia niniejszego wniosku)

UWAGA ! Po złożeniu wniosku o przerwę w spłacie kredytu, prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Banku
potwierdzający przyjęcie i wprowadzenie wniosku. Uprzejmie prosimy o niewysyłanie wniosku kilka razy, utrudni
to jego poprawną realizację.

Wniosek o wakacje kredytowe w związku z epidemią ( SARS-CoV-2)

1. Dotyczy kredytu numer: _______________________________ (12 ostatnich cyfr numeru rachunku kredytu/pożyczki),
(dalej: Kredyt)
2. Wnoszę (Wnosimy) o udzielenie tzw. „wakacji kredytowych” w spłacie wyżej wymienionego kredytu, polegających na
odroczeniu o 3 miesiące terminu spłaty najbliższej, przypadającej po dacie złożenia niniejszego wniosku, raty spłaty
oraz zmianie warunków spłaty kredytu na poniższych zasadach, które Bank BPH SA (dalej: Bank) wprowadził
w związku z epidemią (SARS-CoV-2).
Oświadczenia Kredytobiorcy(ców)
3. Jestem (Jesteśmy) świadomi i w pełni rozumiem(y), że skutkiem „wakacji kredytowych”, udzielonych na podstawie
niniejszego wniosku jest:
1/ naliczenie odsetek za okres „wakacji kredytowych”, według stawki oprocentowania umownego, które wymagalne
do spłaty będą wraz z pierwszą ratą przypadającą po zakończeniu „wakacji kredytowych”, o których mowa w
niniejszym wniosku (lub w wyjątkowych sytuacjach zostaną rozłożone i wymagalne w kolejnych ratach
przypadających po zakończeniu „wakacji kredytowych”, o których mowa w niniejszym wniosku);
2/ rozliczenie ewentualnych środków wpłaconych w okresie trwania „wakacji kredytowych” dopiero po upływie
wspomnianego okresu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu. W związku z tym nie będzie możliwym
wnioskowanie o wcześniejsze rozliczenie tych spłat na poczet rat Kredytu;
3/ pozostawienie okresu kredytowania w dotychczasowym wymiarze, w efekcie czego raty kredytowe w pozostałym
do spłaty okresie mogą ulec podwyższeniu. Podwyższenie to spowodowane jest tym, że w pozostałym okresie
spłaty, po zakończeniu „wakacji kredytowych, należy uwzględnić: niezmienioną wysokość pozostałej do spłaty
kwoty kapitału kredytu, odsetki za okres przerwy w spłacie a także odsetki bieżące należne Bankowi w kolejnych
okresach. Nowy harmonogram spłaty zostanie wysłany przez Bank po realizacji wniosku o włączenie „wakacji
kredytowych”.

Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP:675-000-03-84
Kapitał zakładowy i wpłacony: 214 421 460.00 zł

Bank BPH Spółka Akcyjna
ul. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

4. Ze względu na szczególne okoliczności związane z epidemią - wyrażam(y) zgodę aby zmianę warunków spłaty
kredytu związanych z niniejszym wnioskiem Bank wprowadził na podstawie odstępstwa od formy zmiany warunków
kredytowania przewidzianej w zawartej umowie kredytu, tj. wprowadził w formie wymiany oświadczeń woli –
niniejszego wniosku oraz otrzymanego oświadczenia Banku na trwałym nośniku, na adres korespondencyjny
wnioskodawcy (jednego z wnioskodawców).
5. Oświadczam(y), iż zdaję(emy) sobie sprawę, iż działania Banku mają na celu ochronę kredytobiorców w sytuacji
zagrożenia skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Bank działa w obliczu tego zagrożenia i w rezultacie
nie jest przygotowany na udzielenie w dniu złożenia przeze mnie/przez nas niniejszego wniosku pełnej informacji, w
tym szczegółowych wyliczeń wysokości przyszłych rat kredytu, o wpływie wakacji kredytowych na przyszłe rozliczenia
z tytułu Kredytu oraz, że informacje te zostaną nam podane w zmienionym harmonogramie spłaty kredytu.
6. Oświadczam(y), że po zakończeniu zmian wprowadzonych w związku z niniejszym wnioskiem Kredyt będzie spłacany
terminowo.

7. *Oświadczam, że niniejszy wniosek składam w imieniu swoim i pozostałych współkredytobiorców, oraz że posiadam
upoważnienie współkredytobiorców do złożenia niniejszego wniosku i ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność
wobec współkredytobiorców i Banku, za jego złożenie i skutki prawne z nim związane tj. zmianę warunków spłaty
wskazanego na wstępie kredytu na skutek złożonego wniosku.
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Podpis/y

________________________

________________________
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*Dotyczy wniosku składanego przez jednego Kredytobiorcę w imieniu pozostałych Współkredytobiorców.
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