
 

 
Placówka:       Adres:             
 
Nr Umowy kredytu:         zawartej w dniu:       
 
Nazwa kredytobiorcy:          Regon:       NIP:       
 
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek:       PESEL:       
 

 
 

Wniosek o odroczenie spłaty 3 rat kredytu  
na specjalnych zasadach 

(dotyczy kredytu gotówkowego / kredytu inwestycyjnego / kredytu hipoteka na rozwój firmy)  

 

Wnioskuję o odroczenie spłaty 3 rat kredytu wskazanego powyżej, tj. zawieszenie spłaty rat 
kapitałowych i odsetkowych przez okres 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem o ten sam okres 
łącznego okresu spłaty kredytu. Przyjmuję do wiadomości, że za okres odroczenia spłaty Bank naliczy 
odsetki umowne. 

W wyniku odroczenia płatności: 

a) dla kredytów gotówkowych z ratami równymi, ostatnia rata pożyczki ulegnie podwyższeniu z 
uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia, które są płatne w pierwszej kolejności 
i powodują przesunięcie części kapitału do ostatniej raty. 

b) dla kredytów inwestycyjnych, kredytów hipoteka na rozwój firmy, niezależnie od formuły spłaty 
(raty równe/malejące) oraz kredytów gotówkowych z ratami malejącymi, kolejne raty ulegną 
podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia i dopisanie 
odroczonych odsetek do kwoty kapitału kredytu 

c) wyrażam zgodę na dalsze trwanie zabezpieczeń prawnych kredytu. 

 
Oświadczam, że wniosek o odroczenie spłaty 3 rat kredytu jest uzasadniony koniecznością zawieszenia 
spłaty kredytu w związku z sytuacją finansową Firmy spowodowaną pandemią COVID – 19. 
 
 
Bank informuje, że rozpatrzy Pani/Pana wniosek o odroczenie spłaty 3 rat kredytu w terminie do 14 dni 
roboczych od daty jego przyjęcia i przekaże informację o wyniku rozpatrzenia wniosku SMS-em na numer 
telefonu podany w Banku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:  

 Potwierdzenie przyznania odroczenia spłaty 3 rat kredytu zostanie przekazane pocztą na adres 
korespondencyjny firmy, albo 

 w przypadku kredytu objętego gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego wymagane 
będzie zawarcie aneksu do umowy kredytu. 

Nowy harmonogram będzie dostępny na Pana/Pani profilu w Millenecie, a także w placówce Banku.  
 

 

 
 

Data, miejscowość Podpis Kredytobiorcy  

 
 

Adnotacja Banku (wypełnia pracownik Banku)  
Potwierdzam wpływ Wniosku 

Data _ _ . _ _ . _ _ _ _ r. 

Numer placówki _________________________ 

 
 
 
  Podpis i pieczątka imienna pracownika Banku 

 


