
 

 

 

Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych/Wniosek o zmianę 

warunków spłaty kredytu 
(dotyczy kredytów i pożyczek detalicznych zabezpieczonych i niezabezpieczonych hipotecznie)       

 
Data _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ 
Umowa kredytowa nr  z dnia   

�  Kredytobiorca   �  osoba przyst ępuj ąca do długu              �  poręczyciel  

Podstawowe informacje  
o Kredytobiorcach Kredytobiorca  I  )** Kredytobiorca II  )** 

 
Imiona i Nazwisko 

  

 
PESEL 

  

 
Seria i nr dokumentu tożsamości 

  

 
PRZYCZYNY POWSTANIA ZA LEGŁOŚCI W SPŁACIE lub  

BRAKU MOŻLIWOŚCI DALSZEJ SPŁATY KREDYTU NA OBOWI ĄZUJĄCYCH WARUNKACH:  

 
� Utrata pracy, 
� Zmniejszenie kwoty uzyskiwanych dochodów, 
� Inne zobowiązania finansowe, 
� Sytuacja osobista/rodzinna, 
� Zdarzenie losowe 

  
Dodatkowy opis/uwagi: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

PROGNOZA POPRAWY SYTUACJI FINANSO WEJ KREDYTOBIORCY  W PRZYPADKU OBJĘCIA KREDYTU 
PROCESEM RESTRUKTURYZACJI / W PRZYPADKU ZMIANY WARU NKÓW SPŁATY KREDYTU: 

 
Oświadczam, że będę w stanie spłacać swoje zobowiązania w wyniku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

� podjęcie pracy lub podjęcie dodatkowej pracy, 
� uzyskanie dodatkowych dochodów stałych (wynajem, alimenty, renta itp.), 
� uzyskanie dodatkowych jednorazowych środków finansowych (sprzedaż nieruchomości lub majątku ruchomego, spadek, 

zwrot ubezpieczenia, zwrot podatku itp.), 
� prognozowany wzrost dochodów (podwyżka, awans, kontrakt, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej itp.), 
� podjęcie zatrudnienia przez członka gospodarstwa domowego, 
� powrót do pracy po długotrwałej absencji (urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, zwolnienie chorobowe 

itp.), 
� uzyskanie stałego źródła dochodu (emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne itp.), 

 
Przewidywana m-czna kwota zwi ększaj ąca dochody ……………………PLN 

 
� zmniejszenie posiadanych zobowiązań swoich lub gospodarstwa domowego (całkowita lub częściowa spłata 

zobowiązania, uregulowanie zajęcia komorniczego), 
� zmniejszenie m-cznej kwoty rat poprzez restrukturyzację zobowiązań w innych instytucjach finansowych 
 
Przewidywana m-czna kwota zmniejszaj ąca wydatki ……………………PLN 
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Wskazane okoliczno ści mog ą wyst ąpić w ci ągu:  
� 1-3 m-cy, 
� 3-6 m-cy 
� powyżej 6 m-cy                                    

 
Oświadczam, że prowadz ę negocjacje z innymi instytucjami finansowymi w spr awie restrukturyzacji posiadanych 
zobowi ązań finansowych: 

� tak 
� nie                                                         

 
Dodatkowy opis/uwagi: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
WNIOSKOWANA FORMA RESTRUKTURYZACJI / ZMIANY WARUNKÓ W SPŁATY KREDYTU: 

 

� Wydłużenie okresu kredytowania o ……………….. miesięcy, 
� Obniżenie wysokości m-cznej raty do kwoty ……………… PLN, 
� Prolongata w spłacie rat kapitałowych na okres ………………. miesięcy, 
� Prolongata w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych na okres ………………. miesięcy, 
� Zmiana algorytmu spłaty z rat malejących na raty równe, 
� Rozłożenie zadłużenia przeterminowanego na raty w formie kapitalizacji,  
� Przejęcie długu /Przystąpienie do długu* przez …………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgod ę na przyst ąpienie do długu wynikaj ącego z umowy 

nr .................................................. z dnia ................................................. 

zawartej przez: ........................................................................................................................................ 
 
� Inne ………………………………..………………………………………………………………………………..………………………… 

Proponuj ę ustanowienie dodatkowych zabezpiecze ń w postaci:* / Nie proponuj ę ustanowienia dodatkowych 
zabezpiecze ń:* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje o nieruchomo ści (je śli jest proponowana jako dodatkowe zabezpieczenie s płaty):  

 

Adres nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Typ nieruchomości /Rodzaj budynku mieszkalnego: …………………………………………………………………………………………… 

Rok budowy nieruchomości: ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Powierzchnia  nieruchomości mieszkalnej/ powierzchnia gruntu: ………………………………………………………………………..…… 

Właściwy Sąd Rejonowy / Nr Księgi Wieczystej : ……………………………………………………………………..…….………………….. 

Szacowana wartość nieruchomości : ……………………………………………………………………………….………….………………… 

Tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego: ………………………………………………………………………………………………… 

Dane właściciela nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Dodatkowe informacje  
o Kredytobiorcach 

Kredytobiorca  I  Kredytobiorca II  

Stan cywilny �   Kawaler/panna 
�  Żonaty/mężatka (wspólność majątkowa) 
�  Żonaty/mężatka (rozdzielność majątkowa)  
�   Wolny związek  
�   Rozwiedziony/rozwiedziona/separacja  
�   Wdowiec/wdowa 

�   Kawaler/panna 
�  Żonaty/mężatka (wspólność majątkowa) 
�  Żonaty/mężatka (rozdzielność majątkowa)  
�   Wolny związek  
�   Rozwiedziony/rozwiedziona/separacja  
�   Wdowiec/wdowa 

Status zajmowanego mieszkania �   kwaterunkowe/komunalne (nieobciążone 
hipoteką) 
�   lokatorskie (obciążone hipoteką) 
�   służbowe/zakładowe 
�   spółdzielcze własnościowe (nieobciążone 
hipoteką) 
�   spółdzielcze własnościowe (obciążone 
hipoteką) 
�   z rodzicami/u znajomych 
�   własny dom/mieszkanie (nieobciążone 
hipoteką) 
�   własny dom/mieszkanie (obciążone 
hipoteką) 
�   wynajmowane  

�   kwaterunkowe/komunalne (nieobciążone 
hipoteką) 
�   lokatorskie (obciążone hipoteką) 
�   służbowe/zakładowe 
�   spółdzielcze własnościowe (nieobciążone 
hipoteką) 
�   spółdzielcze własnościowe (obciążone 
hipoteką) 
�   z rodzicami/u znajomych 
�   własny dom/mieszkanie (nieobciążone 
hipoteką) 
�   własny dom/mieszkanie (obciążone 
hipoteką) 
�   wynajmowane  

Łączna liczba osób pozostających 
na utrzymaniu (nie wliczając 
wnioskodawców) 

  

 Aktualny adres zamieszkania: Aktualny adres zamieszkania: 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu / Nr lokalu   

 Adres do korespondencji  
(w przypadku gdy inny niż zamieszkania): 

Adres do korespondencji  
(w przypadku gdy inny niż zamieszkania): 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu / Nr lokalu   

 Dane kontaktowe Dane kontaktowe 

Tel. stacjonarny   

Tel. komórkowy   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   
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Obowi ązek informacyjny  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej "Bankiem". 

2.  Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu zawarcia i realizacji Umowy, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, 

jeżeli będzie ona konieczna. 

3.  Bank może na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty określone w art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 128 z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem bankowym", w szczególności podmioty utworzone na podstawie art. 105 ust. 

4 Prawa bankowego.  

5.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów Prawa bankowego. 

 

Oświadczenia obowi ązkowe  

7. Wyrażam zgodę na potwierdzenie i uzyskanie przez Bank informacji od zakładu pracy dotyczących danych podanych przeze mnie we wniosku lub 

zawartych przeze mnie w zaświadczeniu z zakładu pracy. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z późn.zm) przez Bank w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, o ile ich 

podanie wymagane jest przez Bank w toku wnioskowania o zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. 

9. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( tekst 

jednolity Dz. U z dnia 2014r. poz. 1015 z późn.zm.) upoważniam Bank do wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A z 

siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii 

Ludowej 21 oraz za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A z siedzibą w Warszawie przy Z. Modzelewskiego 77A do biura informacji 

gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

10. Upoważniam Bank do przesyłania informacji objętych tajemnicą bankową na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej. 

11. Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. 

12. Jestem świadomy, że złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu /zmianę warunków spłaty kredytu  nie powoduje wstrzymania działań 

windykacyjnych, naliczania odsetek oraz nie zwalnia od obowiązku dokonywania spłat na poczet zadłużenia. 

13. Oświadczam, że wszystkie podane informacje w niniejszym dokumencie są odzwierciedleniem stanu faktycznego, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 par. 1 i 2 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z 

późn.zm.). 

14. Czy wobec Wnioskodawcy została ogłoszona upadłość konsumencka lub jest/było prowadzone postepowanie upadłościowe (wystąpienie z wnioskiem 

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, odrzucenie, oddalenie lub umorzenie wniosku) 

TAK  �    NIE  �     

 

 
I  Podpisy Kredytobiorców  

 

 

II  Podpisy osób przyst ępujących do długu  

 

 

III  Podpisy Por ęczycieli 

 

 

IV Podpisy Dłu żników rzeczowych ***) 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

**) w przypadku liczby Kredytobiorców większej niż 2, należy wypełnić odpowiednią liczbę Wniosków.  

***) Dłużnik rzeczowy – właściciel zabezpieczenia nie będący jednocześnie Kredytobiorcą.  

  

  

  

  


