Wzór dla Klientów składających wniosek w Oddziale

Informacja dla kredytobiorcy

Zanim złożysz wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu i zawarcie aneksu, zapoznaj się z poniższymi
informacjami.
1.
2.

3.
4.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o 12 miesięcy.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie
kredytowania. Oznacza to, że zwiększy się również całkowity koszt Twojego kredytu i całkowita kwota
do zapłaty.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu, Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie
spłat.
Sprawdź
na
symulatorze,
jak
mogą
wyglądać
szacowane
koszty
odsetkowe
https://www.santander.pl/przydatne-informacje/symulator-zmiany-warunkow-kredytu.
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Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12
miesięcy
Prosimy, abyś podał nam wszystkie informacje, o które Cię pytamy - pozwoli nam to szybciej podjąć
decyzję.

Jakiego kredytu dotyczy wniosek
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu,
którego dotyczy wniosek.
Informacje o Tobie
Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail:

…
…
…

Informacje o Współkredytobiorcy1
Imię i nazwisko: …………
Pesel …….

O co wnioskujesz
 Wnioskuję o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Twoje dodatkowe oświadczenia:
1 Składając wniosek chcę zawrzeć poniższy aneks do umowy kredytowej.
2. Przyjmuję do wiadomości, że wydłużenie okresu spłaty kredytu nastąpi pod warunkiem akceptacji
wniosku przez bank.
3. Oświadczam, że nie mam trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.

1

dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Aneks do umowy kredytowej
Ty - kredytobiorca i my – bank, zawieramy aneks do umowy o treści:
Postanawiamy, że:
1. Okres obowiązywania umowy kredytowej (okres spłaty) zostaje wydłużony o 12 miesięcy w
stosunku do dotychczasowego okresu wynikającego z umowy kredytowej wraz z ewentualnymi jej
zmianami.
2. Nowy harmonogramem spłat zostanie do Ciebie przesłany zgodnie z ogólnymi warunkami
wydłużenia okresu spłaty kredytu.
3. Masz prawo odstąpić od tego aneksu, w ciągu 14 dni od dnia, gdy otrzymasz od nas nowy
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ogólnych warunków wydłużenia okresu
spłaty kredytu.
4. Odstąpienie od aneksu możesz złożyć:
- telefonicznie, całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata
wg taryfy operatora,
- osobiście, w wybranym przez Ciebie oddziale banku.
5. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu i wydłużenia okresu spłaty kredytu, pobierzemy od Ciebie w
prowizję w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), którą doliczymy do najbliższej
raty Twojego kredytu.
6. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest akceptacja przez nas Twojego wniosku.
Powiadomimy Cię o naszej decyzji wiadomością sms, zgodnie z ogólnymi warunkami wydłużenia
okresu spłaty kredytu.
7. W sprawach, których nie regulują aneks oraz wniosek stosujemy ogólne warunki wydłużenia okresu
spłaty kredytu, które otrzymałeś od nas w oddziale. Wniosek oraz ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu są integralną częścią tego aneksu.
Oświadczam, że:
- zanim złożyłem wniosek otrzymałem „informacje dla kredytobiorcy” i „ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu”.
 Tak
 Nie
- akceptuję następstwa wydłużenia okresu spłaty wskazane w „informacji dla kredytobiorcy" i „ogólnych
warunkach wydłużenia okresu spłaty kredytu”.
 Tak
 Nie
 składam ten wniosek i zawieram aneks jako jedyny kredytobiorca.2
 składam ten wniosek i zawieram aneks w imieniu własnym oraz w oparciu o umocowanie, jako
pełnomocnik pozostałych kredytobiorców/pożyczkobiorców.3

2
3

dotyczy kredytów, w których występuje jeden kredytobiorca
dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku

za Kredytobiorcę

Za Współkredytobiorcę
(jeśli występuje)

Podpis zweryfikowano i sprawdzono umocowanie (podpis

Za Santander Bank Polska SA

Miejscowość, data

pracownika banku, który sprawdził tożsamość w/w osób i w
obecności którego złożono w/w podpisy
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WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ANEKSU

Santander Bank Polska S.A.
…. Oddział w ………………..
………………………………...
………………………………...

Ja .............................................................
imię i nazwisko Kredytobiorcy
zamieszkała/-ły............................................................................................................................. ...................
kod pocztowy

miejscowość

ulica / wieś, nr domu / mieszkania

niżej podpisana/-ny oświadczam niniejszym, że odstępuję od aneksu do umowy kredytowej zawartego w dniu
.................... pomiędzy mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

.....................................................................
miejsce i data podpisania oświadczenia

...............................................................
podpis Kredytobiorcy
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Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu mają zastosowanie do wniosków o wydłużenie okresu spłaty kredytu
złożonych od dnia 05.10.2020 r. przez konsumentów.
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu, wydane zostały w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Prawa
bankowego, co oznacza, że mają wiążący charakter.
§1
Definicje
Niektóre pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, aneksie oraz wniosku mają określone znaczenie. Pojęcia zdefiniowane
zostały podkreślone, a ich znaczenie objaśnione w słowniczku na końcu dokumentu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.


7.
8.
9.

§2
Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zaakceptowanie wniosku przez bank. Bank po akceptacji wniosku
wyśle kredytobiorcy wiadomość sms na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Bank ma prawo odmówić akceptacji wniosku i nie udzielić wydłużenia okresu spłaty kredytu ze względu na zaległości
kredytobiorcy w spłacie zobowiązań w banku lub aktywne zajęcia egzekucyjne na rachunkach kredytobiorcy w
banku. W przypadku odmowy akceptacji wniosku, bank powiadomi o tym kredytobiorcę wiadomością sms wysłaną
na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Przed zaakceptowaniem wniosku, bank ma prawo do jego dodatkowej analizy i kontaktu z kredytobiorcą.
W przypadku akceptacji wniosku przez bank, wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie skutkowało tym, że
ostateczny termin spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o okres 12 miesięcy.
Jeśli kredytobiorca korzysta z usług Santander internet, nowy harmonogram spłaty kredytu widoczny będzie w
usługach bankowości internetowej w dniu akceptacji przez bank wniosku.
W terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku, bank wyśle nowy harmonogram spłaty kredytu kredytobiorcy w
poniższy sposób:
na skrzynkę odbiorczą w elektronicznym kanale kontaktu,
listem zwykłym na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w przypadku gdy kredytobiorca nie wyraził zgody na
elektroniczną formę komunikacji .
Wydłużeniem okresu spłaty kredytu nie są objęte składki ubezpieczeniowe dot. ubezpieczenia związanego z
kredytem, jeśli do ich płatności kredytobiorca jest zobowiązany w okresie wydłużenia okresu spłaty.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego nie wydłuża okresu ubezpieczenia związanego z tym kredytem.
W przypadku, gdy kredyt na chwilę składania wniosku objęty jest odroczeniem w spłacie rat kapitałowych lub
odroczeniem w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych, po jego akceptacji przez bank – odroczenie pozostaje bez
zmian. Bank wydłuży okres spłaty kredytu od następnego dnia po zakończeniu odroczenia.
§3

1.
2.

1.

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Z wydłużenia okresu spłaty kredytu mogą skorzystać kredytobiorcy którzy zawarli umowę kredytową, której dotyczy
wniosek co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu może nastąpić jeden raz w całym okresie kredytowania.
§4
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Kredytobiorca może złożyć reklamację:
1) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
2) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostce organizacyjnej , która
zajmuje się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca;
3) osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
4) w formie elektronicznej przez usługę Santander internet lub w aplikacji Santander mobile.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się
obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku www.santander.pl.
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru kredytobiorcy zostanie udzielona przez
bank listownie lub przez skrzynkę odbiorczą lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których bank nie może rozpatrzyć
reklamacji i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni, termin może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni. W tej sytuacji
bank wyjaśni kredytobiorcy przyczyny opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które wymagają dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje na temat trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są na stronie
internetowej banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się obsługą klienta.
Kredytobiorca, który jest konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
Spór pomiędzy kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Spór między kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji
kredytobiorcy może zakończyć się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym. Tryb określony jest w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego:
https://rf.gov.pl.
§5

Bank może zmienić ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu jeżeli:
1)

zostaną wprowadzone lub zmienione przepisy prawa regulujące działalność sektora bankowego lub finansowego,
które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt,

2)

zostaną wydane lub zmienione przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich
rekomendacje, zalecenia lub dobre praktyki w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy
o kredyt,

3)

zostaną wydane decyzje lub orzeczenia sądowe w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron
umowy o kredyt,

4)

jest konieczność, aby doprecyzować postanowienia ogólnych warunków odroczenia spłat rat,

5)

bank wprowadzi nowe produkty, wycofa lub zmieni obecne produkty, i będzie to miało wpływ na zakres lub sposób
obsługi kredytu, do którego odnoszą się niniejsze ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu,

§6
Data wejścia w życie
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu wchodzą w życie w dniu 05.10.2020 r.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§7
Słownik pojęć
„aneks”- zawarty pomiędzy kredytobiorcą a bankiem aneks do umowy kredytowej wprowadzający wydłużenie
okresu spłaty kredytu,
„bank”- oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, nr KRS 0000008723, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 1.020.883.050,00 PLN w pełni
opłaconym,
„kredyt”- oznacza udzielony na podstawie umowy kredytowej konsumentowi kredyt gotówkowy,
„kredytobiorca- oznacza konsumenta będącego stroną umowy kredytowej,
„rata”- oznacza ratę kredytu,
„umowa kredytowa”- oznacza wskazaną we wniosku umowę na podstawie której bank udzielił kredytu,
„wniosek”- oznacza wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
„wydłużenie okresu spłaty kredytu”- oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 12 miesięcy.

7

Wzór dla Klientów z wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. składających wniosek w Oddziale
Informacja dla kredytobiorcy

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o wydłużenie okresu spłaty kredytu i zawarciu aneksu
wprowadzającego wydłużenie okresu spłaty, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
1.
2.
3.
4.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o 12 miesięcy.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie
kredytowania.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu, Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie
spłat.
Sprawdź
na
symulatorze,
jak
mogą
wyglądać
szacowane
koszty
odsetkowe
https://www.santander.pl/przydatne-informacje/symulator-zmiany-warunkow-kredytu.
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Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12
miesięcy
Prosimy, abyś podał nam wszystkie informacje, o które Cię pytamy - pozwoli nam to szybciej podjąć
decyzję.

Jakiego kredytu dotyczy wniosek
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu,
którego dotyczy wniosek.
Informacje o Tobie
Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail:

…
…
…

Informacje o Współkredytobiorcy4
Imię i nazwisko: …………
Pesel …….

O co wnioskujesz
 Wnioskuję o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Twoje dodatkowe oświadczenia:
1 Składając wniosek chcę zawrzeć poniższy aneks do umowy kredytowej.
2. Przyjmuję do wiadomości, że wydłużenie okresu spłaty kredytu nastąpi pod warunkiem akceptacji
wniosku przez bank.
3. Oświadczam, że nie mam trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.

4

dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Aneks do umowy kredytowej
Ty - kredytobiorca i my – bank, zawieramy aneks do umowy o treści:
Postanawiamy, że:
1. Okres obowiązywania umowy kredytowej (okres spłaty) zostaje wydłużony o 12 miesięcy w
stosunku do dotychczasowego okresu wynikającego z umowy kredytowej wraz z ewentualnymi jej
zmianami.
2. Nowy harmonogramem spłat zostanie do Ciebie przesłany zgodnie z ogólnymi warunkami
wydłużenia okresu spłaty kredytu.
3. Masz prawo odstąpić od tego aneksu, w ciągu 14 dni od dnia, gdy otrzymasz od nas nowy
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ogólnych warunków wydłużenia okresu
spłaty kredytu.
4. Odstąpienie od aneksu możesz złożyć:
- telefonicznie, całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata
wg taryfy operatora,
- osobiście, w wybranym przez Ciebie oddziale banku.
5. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu i wydłużenia okresu spłaty kredytu, pobierzemy od Ciebie w
prowizję w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), którą doliczymy do najbliższej
raty Twojego kredytu.
6. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest akceptacja przez nas Twojego wniosku.
Powiadomimy Cię o naszej decyzji wiadomością sms, zgodnie z ogólnymi warunkami wydłużenia
okresu spłaty kredytu.
7. W sprawach, których nie regulują aneks oraz wniosek stosujemy ogólne warunki wydłużenia okresu
spłaty kredytu, które otrzymałeś od nas w oddziale. Wniosek oraz ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu są integralną częścią tego aneksu.
Oświadczam, że:
- zanim złożyłem wniosek otrzymałem „informacje dla kredytobiorcy” i „ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu”.
 Tak
 Nie
- akceptuję następstwa wydłużenia okresu spłaty wskazane w „informacji dla kredytobiorcy" i „ogólnych
warunkach wydłużenia okresu spłaty kredytu”.
 Tak
 Nie
 składam ten wniosek i zawieram aneks jako jedyny kredytobiorca.5
 składam ten wniosek i zawieram aneks w imieniu własnym oraz w oparciu o umocowanie, jako
pełnomocnik pozostałych kredytobiorców/pożyczkobiorców.6

5
6

dotyczy kredytów, w których występuje jeden kredytobiorca
dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku

za Kredytobiorcę

Za Współkredytobiorcę
(jeśli występuje)

Podpis zweryfikowano i sprawdzono umocowanie (podpis

Za Santander Bank Polska SA

Miejscowość, data

pracownika banku, który sprawdził tożsamość w/w osób i w
obecności którego złożono w/w podpisy
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WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ANEKSU

Santander Bank Polska S.A.
…. Oddział w ………………..
………………………………...
………………………………...

Ja .............................................................
imię i nazwisko Kredytobiorcy
zamieszkała/-ły............................................................................................................................. ...................
kod pocztowy

miejscowość

ulica / wieś, nr domu / mieszkania

niżej podpisana/-ny oświadczam niniejszym, że odstępuję od aneksu do umowy kredytowej zawartego w dniu
.................... pomiędzy mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

.....................................................................
miejsce i data podpisania oświadczenia

...............................................................
podpis Kredytobiorcy
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Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu mają zastosowanie do wniosków o wydłużenie okresu spłaty kredytu
złożonych od dnia 05.10.2020 r. przez konsumentów.
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu, wydane zostały w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Prawa
bankowego, co oznacza, że mają wiążący charakter.
§1
Definicje
Niektóre pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, aneksie oraz wniosku mają określone znaczenie. Pojęcia zdefiniowane
zostały podkreślone, a ich znaczenie objaśnione w słowniczku na końcu dokumentu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.


7.
8.
9.

§2
Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zaakceptowanie wniosku przez bank. Bank po akceptacji wniosku
wyśle kredytobiorcy wiadomość sms na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Bank ma prawo odmówić akceptacji wniosku i nie udzielić wydłużenia okresu spłaty kredytu ze względu na zaległości
kredytobiorcy w spłacie zobowiązań w banku lub aktywne zajęcia egzekucyjne na rachunkach kredytobiorcy w
banku. W przypadku odmowy akceptacji wniosku, bank powiadomi o tym kredytobiorcę wiadomością sms wysłaną
na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Przed zaakceptowaniem wniosku, bank ma prawo do jego dodatkowej analizy i kontaktu z kredytobiorcą.
W przypadku akceptacji wniosku przez bank, wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie skutkowało tym, że
ostateczny termin spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o okres 12 miesięcy.
Jeśli kredytobiorca korzysta z usług Santander internet, nowy harmonogram spłaty kredytu widoczny będzie w
usługach bankowości internetowej w dniu akceptacji przez bank wniosku.
W terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku, bank wyśle nowy harmonogram spłaty kredytu kredytobiorcy w
poniższy sposób:
na skrzynkę odbiorczą w elektronicznym kanale kontaktu,
listem zwykłym na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w przypadku gdy kredytobiorca nie wyraził zgody na
elektroniczną formę komunikacji .
Wydłużeniem okresu spłaty kredytu nie są objęte składki ubezpieczeniowe dot. ubezpieczenia związanego z
kredytem, jeśli do ich płatności kredytobiorca jest zobowiązany w okresie wydłużenia okresu spłaty.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego nie wydłuża okresu ubezpieczenia związanego z tym kredytem.
W przypadku, gdy kredyt na chwilę składania wniosku objęty jest odroczeniem w spłacie rat kapitałowych lub
odroczeniem w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych, po jego akceptacji przez bank – odroczenie pozostaje bez
zmian. Bank wydłuży okres spłaty kredytu od następnego dnia po zakończeniu odroczenia.
§3

1.
2.

1.

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Z wydłużenia okresu spłaty kredytu mogą skorzystać kredytobiorcy którzy zawarli umowę kredytową, której dotyczy
wniosek co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu może nastąpić jeden raz w całym okresie kredytowania.
§4
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Kredytobiorca może złożyć reklamację:
1) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
2) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostce organizacyjnej , która
zajmuje się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca;
3) osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
4) w formie elektronicznej przez usługę Santander internet lub w aplikacji Santander mobile.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się
obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku www.santander.pl.
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru kredytobiorcy zostanie udzielona przez
bank listownie lub przez skrzynkę odbiorczą lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których bank nie może rozpatrzyć
reklamacji i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni, termin może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni. W tej sytuacji
bank wyjaśni kredytobiorcy przyczyny opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które wymagają dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje na temat trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są na stronie
internetowej banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się obsługą klienta.
Kredytobiorca, który jest konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
Spór pomiędzy kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Spór między kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji
kredytobiorcy może zakończyć się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym. Tryb określony jest w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego:
https://rf.gov.pl.
§5

Bank może zmienić ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu jeżeli:
1)

zostaną wprowadzone lub zmienione przepisy prawa regulujące działalność sektora bankowego lub finansowego,
które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt,

2)

zostaną wydane lub zmienione przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich
rekomendacje, zalecenia lub dobre praktyki w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy
o kredyt,

3)

zostaną wydane decyzje lub orzeczenia sądowe w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron
umowy o kredyt,

4)

jest konieczność, aby doprecyzować postanowienia ogólnych warunków odroczenia spłat rat,

5)

bank wprowadzi nowe produkty, wycofa lub zmieni obecne produkty, i będzie to miało wpływ na zakres lub sposób
obsługi kredytu, do którego odnoszą się niniejsze ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu,

§6
Data wejścia w życie
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu wchodzą w życie w dniu 05.10.2020 r.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§7
Słownik pojęć
„aneks”- zawarty pomiędzy kredytobiorcą a bankiem aneks do umowy kredytowej wprowadzający wydłużenie
okresu spłaty kredytu,
„bank”- oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, nr KRS 0000008723, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 1.020.883.050,00 PLN w pełni
opłaconym,
„kredyt”- oznacza udzielony na podstawie umowy kredytowej konsumentowi kredyt gotówkowy,
„kredytobiorca- oznacza konsumenta będącego stroną umowy kredytowej,
„rata”- oznacza ratę kredytu,
„umowa kredytowa”- oznacza wskazaną we wniosku umowę na podstawie której bank udzielił kredytu,
„wniosek”- oznacza wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
„wydłużenie okresu spłaty kredytu”- oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 12 miesięcy.
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Wzór dla Klientów składających wniosek w Multikanałowym Centrum
Komunikacji

Informacja dla kredytobiorcy

Zanim złożysz wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu i zawarcie aneksu, zapoznaj się z poniższymi
informacjami.
1.
2.

3.
4.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o 12 miesięcy.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie
kredytowania. Oznacza to, że zwiększy się również całkowity koszt Twojego kredytu i całkowita kwota
do zapłaty.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu, Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie
spłat.
Sprawdź
na
symulatorze,
jak
mogą
wyglądać
szacowane
koszty
odsetkowe
https://www.santander.pl/przydatne-informacje/symulator-zmiany-warunkow-kredytu.
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Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12
miesięcy
Prosimy, abyś podał nam wszystkie informacje, o które Cię pytamy - pozwoli nam to szybciej podjąć
decyzję.

Jakiego kredytu dotyczy wniosek
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu,
którego dotyczy wniosek.
Informacje o Tobie
Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail:

…
…
…

Informacje o Współkredytobiorcy7
Imię i nazwisko: …………
Pesel …….

O co wnioskujesz
 Wnioskuję o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Twoje dodatkowe oświadczenia:
 Oświadczam, że nie mam trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.
Składając wniosek chcę:
-

zawrzeć aneks do umowy kredytowej przez akceptację przeze mnie treści postanowień wniosku i
aneksu w tym ogólnych warunków wydłużania okresu spłaty kredytu, która zostanie wyrażona w
rozmowie telefonicznej z pracownikiem banku przeprowadzonej za pośrednictwem infolinii przez
wypowiedzenie słów „akceptuję” lub „potwierdzam”, lub równoznacznych, zgodnie z
postanowieniami regulaminu zawierania aneksów do umów o produkty kredytowe w formie
elektronicznej z wykorzystaniem rozmowy telefonicznej,
z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym wniosku, w tym możliwości złożenia
niniejszego wniosku i zawierania aneksów do umów kredytowych dotyczących wydłużania okresu
spłaty kredytu.

- by Bank złożył oświadczenie o zawarciu aneksu w rozmowie telefonicznej poprzez wypowiedzenie
przez pracownika banku słów „W imieniu Santander Bank Polska S.A. potwierdzam zawarcie
aneksu” lub równoznacznych.
Składając wniosek w sposób opisany powyżej chcę zawrzeć aneks do umowy kredytowej w sposób
spełniający wymagania formy pisemnej na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997r., z późniejszymi zmianami.
7

dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Aneks do umowy kredytowej
Ty - kredytobiorca i my – bank, zawieramy aneks do umowy o treści:
Postanawiamy, że:
1. Okres obowiązywania umowy kredytowej (okres spłaty) zostaje wydłużony o 12 miesięcy w
stosunku do dotychczasowego okresu wynikającego z umowy kredytowej wraz z ewentualnymi jej
zmianami.
2. Nowy harmonogramem spłat zostanie do Ciebie przesłany zgodnie z ogólnymi warunkami
wydłużenia okresu spłaty kredytu.
3. Masz prawo odstąpić od tego aneksu, w ciągu 14 dni od dnia, gdy otrzymasz od nas nowy
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ogólnych warunków wydłużenia okresu
spłaty kredytu.
4. Odstąpienie od aneksu możesz złożyć:
- telefonicznie, całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata
wg taryfy operatora,
- osobiście, w wybranym przez Ciebie oddziale banku.
5. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu i wydłużenia okresu spłaty kredytu, pobierzemy od Ciebie
prowizję w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), którą doliczymy do najbliższej
raty Twojego kredytu.
6. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest akceptacja przez nas Twojego wniosku.
Powiadomimy Cię o naszej decyzji wiadomością sms, zgodnie z ogólnymi warunkami wydłużenia
okresu spłaty kredytu.
7. W sprawach, których nie regulują aneks oraz wniosek stosujemy ogólne warunki wydłużenia okresu
spłaty kredytu, które otrzymałeś od nas na swój adres e-mail. Wniosek oraz ogólne warunki
wydłużania okresu spłaty kredytu są integralną częścią tego aneksu.
Oświadczam, że:
 zanim złożyłem wniosek otrzymałem „informacje dla kredytobiorcy” i „ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu”.
 akceptuję następstwa wydłużenia okresu spłaty wskazane w „informacji dla kredytobiorcy" i
„ogólnych warunkach wydłużenia okresu spłaty kredytu”.
 składam ten wniosek i zawieram aneks jako jedyny kredytobiorca.8
 składam ten wniosek i zawieram aneks w imieniu własnym oraz w oparciu o umocowanie, jako
pełnomocnik pozostałych kredytobiorców/pożyczkobiorców.9

8
9

dotyczy kredytów, w których występuje jeden kredytobiorca
dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ANEKSU

Santander Bank Polska S.A.
…. Oddział w ………………..
………………………………...
………………………………...

Ja .............................................................
imię i nazwisko Kredytobiorcy
zamieszkała/-ły............................................................................................................................. ...................
kod pocztowy

miejscowość

ulica / wieś, nr domu / mieszkania

niżej podpisana/-ny oświadczam niniejszym, że odstępuję od aneksu do umowy kredytowej zawartego w dniu
.................... pomiędzy mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

.....................................................................
miejsce i data podpisania oświadczenia

...............................................................
podpis Kredytobiorcy
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Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu mają zastosowanie do wniosków o wydłużenie okresu spłaty kredytu
złożonych od dnia 05.10.2020 r. przez konsumentów.
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu, wydane zostały w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Prawa
bankowego, co oznacza, że mają wiążący charakter.
§1
Definicje
Niektóre pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, aneksie oraz wniosku mają określone znaczenie. Pojęcia zdefiniowane
zostały podkreślone, a ich znaczenie objaśnione w słowniczku na końcu dokumentu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.


7.
8.
9.

§2
Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zaakceptowanie wniosku przez bank. Bank po akceptacji wniosku
wyśle kredytobiorcy wiadomość sms na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Bank ma prawo odmówić akceptacji wniosku i nie udzielić wydłużenia okresu spłaty kredytu ze względu na zaległości
kredytobiorcy w spłacie zobowiązań w banku lub aktywne zajęcia egzekucyjne na rachunkach kredytobiorcy w
banku. W przypadku odmowy akceptacji wniosku, bank powiadomi o tym kredytobiorcę wiadomością sms wysłaną
na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Przed zaakceptowaniem wniosku, bank ma prawo do jego dodatkowej analizy i kontaktu z kredytobiorcą.
W przypadku akceptacji wniosku przez bank, wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie skutkowało tym, że
ostateczny termin spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o okres 12 miesięcy.
Jeśli kredytobiorca korzysta z usług Santander internet, nowy harmonogram spłaty kredytu widoczny będzie w
usługach bankowości internetowej w dniu akceptacji przez bank wniosku.
W terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku, bank wyśle nowy harmonogram spłaty kredytu kredytobiorcy w
poniższy sposób:
na skrzynkę odbiorczą w elektronicznym kanale kontaktu,
listem zwykłym na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w przypadku gdy kredytobiorca nie wyraził zgody na
elektroniczną formę komunikacji .
Wydłużeniem okresu spłaty kredytu nie są objęte składki ubezpieczeniowe dot. ubezpieczenia związanego z
kredytem, jeśli do ich płatności kredytobiorca jest zobowiązany w okresie wydłużenia okresu spłaty.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego nie wydłuża okresu ubezpieczenia związanego z tym kredytem.
W przypadku, gdy kredyt na chwilę składania wniosku objęty jest odroczeniem w spłacie rat kapitałowych lub
odroczeniem w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych, po jego akceptacji przez bank – odroczenie pozostaje bez
zmian. Bank wydłuży okres spłaty kredytu od następnego dnia po zakończeniu odroczenia.
§3

1.
2.

1.

2.

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Z wydłużenia okresu spłaty kredytu mogą skorzystać kredytobiorcy którzy zawarli umowę kredytową, której dotyczy
wniosek co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu może nastąpić jeden raz w całym okresie kredytowania.
§4
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Kredytobiorca może złożyć reklamację:
1) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
2) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostce organizacyjnej , która
zajmuje się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca;
3) osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
4) w formie elektronicznej przez usługę Santander internet lub w aplikacji Santander mobile.
Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się
obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku www.santander.pl.
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3.

4.
5.
6.

7.

Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru kredytobiorcy zostanie udzielona przez
bank listownie lub przez skrzynkę odbiorczą lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których bank nie może rozpatrzyć
reklamacji i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni, termin może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni. W tej sytuacji
bank wyjaśni kredytobiorcy przyczyny opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które wymagają dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje na temat trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są na stronie
internetowej banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się obsługą klienta.
Kredytobiorca, który jest konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
Spór pomiędzy kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Spór między kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji
kredytobiorcy może zakończyć się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym. Tryb określony jest w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego:
https://rf.gov.pl.
§5

Bank może zmienić ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu jeżeli:
1)

zostaną wprowadzone lub zmienione przepisy prawa regulujące działalność sektora bankowego lub finansowego,
które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt,

2)

zostaną wydane lub zmienione przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich
rekomendacje, zalecenia lub dobre praktyki w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy
o kredyt,

3)

zostaną wydane decyzje lub orzeczenia sądowe w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron
umowy o kredyt,

4)

jest konieczność, aby doprecyzować postanowienia ogólnych warunków odroczenia spłat rat,

5)

bank wprowadzi nowe produkty, wycofa lub zmieni obecne produkty, i będzie to miało wpływ na zakres lub sposób
obsługi kredytu, do którego odnoszą się niniejsze ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu,

§6
Data wejścia w życie
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu wchodzą w życie w dniu 05.10.2020 r.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§7
Słownik pojęć
„aneks”- zawarty pomiędzy kredytobiorcą a bankiem aneks do umowy kredytowej wprowadzający wydłużenie
okresu spłaty kredytu,
„bank”- oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, nr KRS 0000008723, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 1.020.883.050,00 PLN w pełni
opłaconym,
„kredyt”- oznacza udzielony na podstawie umowy kredytowej konsumentowi kredyt gotówkowy,
„kredytobiorca- oznacza konsumenta będącego stroną umowy kredytowej,
„rata”- oznacza ratę kredytu,
„umowa kredytowa”- oznacza wskazaną we wniosku umowę na podstawie której bank udzielił kredytu,
„wniosek”- oznacza wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
„wydłużenie okresu spłaty kredytu”- oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 12 miesięcy

.
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Regulamin zawierania aneksów do umów o produkty
kredytowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem rozmowy
telefonicznej
Co trzeba wiedzieć przed lekturą regulaminu
Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je na końcu dokumentu (Słowniczek). Pierwsze użycie tych pojęć
zaznaczyliśmy podkreśleniem.
Wszędzie tam gdzie pojawia się „my” – oznacza to bank, a tam gdzie pojawia się „Ty” – oznacza to klienta.
Kiedy możesz zawrzeć aneks, w postaci elektronicznej, wykorzystując rozmowę telefoniczną
1.

2.
3.

Oferujemy zawarcie przez telefon następujących aneksów do umów:
a) aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego wydłużymy okres spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy,
b) aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego obniżymy wysokości rat kapitałowych kredytu hipotecznego (lub
pożyczki hipotecznej) na okres 12 miesięcy.
Możesz to zrobić w dniach pracy banku - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00.
Możesz z nami zawrzeć aneks, w trybie określonym w regulaminie, jeśli:
a) poprawnie Cię zidentyfikujemy,
b) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną,
c) posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
d) spełniasz warunki wskazane w dokumentach, o których piszemy w pkt. 9
e) w dniu zawierania aneksu jesteś naszym klientem.

Co jest potrzebne, żeby zawrzeć aneks
4. Nasz pracownik, który obsługuje Cię przez telefon, posiada upoważnienie do składania (w imieniu i na rzecz banku) oświadczeń
woli, dotyczących zawarcia aneksów do umów, o których piszemy w pkt. 1.
5. W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik informuje Cię, że możesz zawrzeć aneks do umowy, w postaci elektronicznej. Jeśli
chcesz zawrzeć aneks w tej formie, to – zgodzisz się, wypowiadając słowa „akceptuję”, „potwierdzam” - lub równoznaczne.
Oznacza to, że umawiasz się z nami, żeby zawrzeć aneks w postaci elektronicznej, która spełnia wymagania formy pisemnej.
Podstawa prawna: art. 7 ustawy prawo bankowe oraz przepisy wykonawcze.

6.

7.

Zawieramy z Tobą aneks w postaci elektronicznej:
a) w sposób opisany w tym regulaminie,
b) po przedstawieniu Ci tej formy
c) jeśli wyrazisz wcześniej wyraźną zgodę, żeby zawrzeć aneks w ten sposób,
d) podczas rozmowy telefonicznej.
Zobowiązujesz się, że będziesz nas informować o zmianie Twoich danych osobowych. Możesz zawrzeć z nami aneks podczas
rozmowy telefonicznej, jeżeli poniższe Twoje dane, które posiadamy, są aktualne:
a) adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) imię i nazwisko,
c) seria i numer dokumentu tożsamości,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu komórkowego.
Dane, o których piszemy w pkt. 6, są niezbędne, żebyśmy:
a) zawarli z Tobą aneks,
b) doręczyli Ci egzemplarz aneksu,
c) doręczyli Ci dokumenty, o których piszemy w pkt. 9.

Co jest potrzebne, żeby złożyć wniosek i zawrzeć aneks do umowy
8. Po tym, gdy uzgodnimy formę, w jakiej złożysz oświadczenie woli (opisane w pkt. 5) - złożysz wniosek o zawarcie aneksu na
warunkach, które ustaliliśmy w trakcie rozmowy telefonicznej.
9. Zanim przyjmiemy Twój wniosek o zawarcie aneksu, wyślemy Ci na adres e-mail, który podasz i potwierdzisz podczas rozmowy
telefonicznej, następujące dokumenty:
1) dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. a):
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a)
b)

Informacja dla kredytobiorcy;
wzór Wniosku o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy wraz z Aneksem do umowy
kredytowej;
c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
d) Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu;
e) ten regulamin.
2) dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. b):
a) Informacja dla kredytobiorcy;
b) wzór Wniosku o obniżenie wysokości rat kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej wraz z Aneksem do
umowy o kredyt;
c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
d) Ogólne warunki obniżenia wysokości rat kapitałowych na okres 12 miesięcy;
e) ten regulamin.
10. Przyjęcie oferty dotyczącej zawarcia aneksu, o której mowa w pkt 1 wymaga jednoznacznego zaakceptowania przez Ciebie
postanowień aneksu. Zrobisz to w rozmowie telefonicznej z pracownikiem, wypowiadając słowa „akceptuję”, „potwierdzam” lub
równoznaczne. Podczas zawierania aneksu w tym trybie, nie jest dopuszczalne modyfikowanie oferty banku, a jedynie jej
przyjęcie .
Zaakceptowanie warunków aneksu w sposób opisany w pkt. 5 oznacza że złożyłeś oświadczenie woli o zawarciu z bankiem
aneksu, o treści zgodnej z przedstawioną Ci ofertą. Następnie pracownik potwierdza, że aneks został zawarty – zgodnie z ofertą,
o której mowa w pkt. 1.
11. Jeśli złożysz wniosek o zawarcie aneksu, to po jego rozpatrzeniu wyślemy Ci, na adres e-mail, który podasz i potwierdzisz
podczas rozmowy telefonicznej, dokumenty, które potwierdzają zawarcie aneksu:
1)
dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. a):
a) spersonalizowany Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy wraz z Aneksem
do umowy kredytowej;
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
2)
dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. b):
a) spersonalizowany Wniosek o obniżenie wysokości rat kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej wraz z
Aneksem do umowy o kredyt;
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu.

Rozpatrzenie wniosku
12. Warunkiem wykonania postanowień aneksu jest zaakceptowanie przez nas Twojego wniosku.
13. Rozpatrzymy wniosek i poinformujemy Cię o decyzji:
a) w wiadomości SMS,
b) lub telefonicznie,
c) albo pisemnie - przesyłką pocztową na adres do korespondencji, wskazany nam wcześniej.
W trakcie rozmowy telefonicznej nasz pracownik wskaże Ci sposób, w jaki poinformujemy Cię o decyzji.
14. Plik z dokumentami, o których piszemy w pkt. 11, zaszyfrujemy. Kod do odszyfrowania pliku przekażemy Ci w trakcie rozmowy
telefonicznej.

Opłata za aneks
15. Jeśli zaakceptujemy Twój wniosek, pobierzemy opłatę za aneks (zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander
Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych) w następujący sposób:
1) dla aneksu do umowy wskazanego w pkt. 1 ppkt. a) doliczymy opłatę do najbliższej raty kredytu;
2) dla aneksu do umowy wskazanego w pkt. 1 ppkt. b) naliczymy opłatę na rachunku do obsługi kredytu - niezwłocznie po
naszej akceptacji wniosku.

Pozostałe postanowienia
16. Nowy harmonogram spłaty rat kredytu przekażemy Ci, w terminie 14 dni od akceptacji wniosku, w następujący sposób:
1) dla aneksu wskazanego w pkt. 1 ppkt. a):
a) jeśli pomiędzy Tobą a nami zostało zawarte porozumienie dotyczące elektronicznego kanału kontaktu - na
skrzynkę w elektronicznym kanale kontaktu;
b) jeśli porozumienie dotyczące elektronicznego kanału kontaktu nie zostało zawarte – w formie pisemnej,
przesyłką pocztową na adres do korespondencji, wskazany nam wcześniej;
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2)

dla aneksu wskazanego w pkt. 1 ppkt. b): w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres do korespondencji,
wskazany nam wcześniej.
17. Masz prawo odstąpić od aneksu do umowy, który zawarliśmy w sposób opisanym w tym regulaminie:
a) za pośrednictwem infolinii albo
b) składając nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu od aneksu
w terminie 14 dni od dnia, kiedy otrzymasz nowy harmonogram spłaty rat.
18. Wszystkie rozmowy telefoniczne pomiędzy Tobą i naszym pracownikiem, które opisujemy w tym regulaminie, nagrywamy i
archiwizujemy.
Reklamacje
19. Reklamację możesz złożyć:
a) osobiście – przyjdź do dowolnej placówki;
b) telefonicznie – zadzwoń na infolinię lub do dowolnej placówki;
c) pisemnie – napisz do nas, na adres banku lub dowolnej placówki;
d) elektronicznie – napisz do nas w Santander internet/ mobile, jeśli korzystasz z tych usług.
20. Na Twoją reklamację odpowiemy w taki sposób, jaki wybierzesz podczas jej składania: listem, elektronicznie (jeśli korzystasz z
Santander internet), albo SMS-em. SMS-em wysyłamy tylko pozytywne odpowiedzi , które nie wymagają szczegółowego
wyjaśnienia.
21. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym ją otrzymamy. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Uprzedzimy Cię o tym
i podamy uzasadnienie opóźnienia.
22. Jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
a) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:


Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.



Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji
Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
Rzecznik Finansowy działa na podstawie ustawy „O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” z
5 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://rf.gov.pl.
23. Naszym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
24. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów znajdziesz w naszych placówkach oraz na stronie internetowej banku
www.santander.pl
Słowniczek:
bank – Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP
896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł;
dzień pracy banku - wszystkie dni roku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót;
infolinia – jednostka banku świadcząca m.in. pomoc merytoryczną na rzecz klientów a ponadto udzielająca wsparcia technicznego; sposób
kontaktu z infolinią został określony na stronie internetowej banku www.santander.pl. Infolinia stanowi usługę bankowości telefonicznej
w zakresie w jakim umożliwia dostęp do rachunku płatniczego; oraz na potrzeby niniejszego regulaminu to inna jednostka organizacyjna
banku, zawierająca aneksy, których dotyczy niniejszy Regulamin,
rozmowa telefoniczna – rozmowa przez telefon między Tobą a naszym pracownikiem. Rozmowa jest przez nas rejestrowana, w sposób
zapewniający spełnienie wymagań art. 7 ustawy prawo bankowe oraz przepisów wykonawczych do tego przepisu,
prawo bankowe – ustawa z 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami,
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pracownik/ pracownik banku – osoba zatrudniona przez bank, działająca w naszym imieniu. Posiada upoważnienie do składania
oświadczeń woli w naszym imieniu w zakresie, który opisuje ten regulamin.
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Wzór dla Klientów z wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. składających wniosek w Multikanałowym Centrum Komunikacji
Informacja dla kredytobiorcy

Zanim złożysz wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu i zawarcie aneksu, zapoznaj się z poniższymi
informacjami.
1.
2.

3.
4.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o 12 miesięcy.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie
kredytowania. Oznacza to, że zwiększy się również całkowity koszt Twojego kredytu i całkowita kwota
do zapłaty.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu, Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie
spłat.
Sprawdź
na
symulatorze,
jak
mogą
wyglądać
szacowane
koszty
odsetkowe
https://www.santander.pl/przydatne-informacje/symulator-zmiany-warunkow-kredytu.
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Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12
miesięcy
Prosimy, abyś podał nam wszystkie informacje, o które Cię pytamy - pozwoli nam to szybciej podjąć
decyzję.

Jakiego kredytu dotyczy wniosek
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu,
którego dotyczy wniosek.
Informacje o Tobie
Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail:

…
…
…

Informacje o Współkredytobiorcy10
Imię i nazwisko: …………
Pesel …….

O co wnioskujesz
 Wnioskuję o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Twoje dodatkowe oświadczenia:
 Oświadczam, że nie mam trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.
Składając wniosek chcę:
-

zawrzeć aneks do umowy kredytowej przez akceptację przeze mnie treści postanowień wniosku i
aneksu w tym ogólnych warunków wydłużania okresu spłaty kredytu, która zostanie wyrażona w
rozmowie telefonicznej z pracownikiem banku przeprowadzonej za pośrednictwem infolinii przez
wypowiedzenie słów „akceptuję” lub „potwierdzam”, lub równoznacznych, zgodnie z
postanowieniami regulaminu zawierania aneksów do umów o produkty kredytowe w formie
elektronicznej z wykorzystaniem rozmowy telefonicznej,
z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym wniosku, w tym możliwości złożenia
niniejszego wniosku i zawierania aneksów do umów kredytowych dotyczących wydłużania okresu
spłaty kredytu.

- by Bank złożył oświadczenie o zawarciu aneksu w rozmowie telefonicznej poprzez wypowiedzenie
przez pracownika banku słów „W imieniu Santander Bank Polska S.A. potwierdzam zawarcie
aneksu” lub równoznacznych.
Składając wniosek w sposób opisany powyżej chcę zawrzeć aneks do umowy kredytowej w sposób
spełniający wymagania formy pisemnej na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997r., z późniejszymi zmianami.
10

dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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Aneks do umowy kredytowej
Ty - kredytobiorca i my – bank, zawieramy aneks do umowy o treści:
Postanawiamy, że:
1. Okres obowiązywania umowy kredytowej (okres spłaty) zostaje wydłużony o 12 miesięcy w
stosunku do dotychczasowego okresu wynikającego z umowy kredytowej wraz z ewentualnymi jej
zmianami.
2. Nowy harmonogramem spłat zostanie do Ciebie przesłany zgodnie z ogólnymi warunkami
wydłużenia okresu spłaty kredytu.
3. Masz prawo odstąpić od tego aneksu, w ciągu 14 dni od dnia, gdy otrzymasz od nas nowy
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ogólnych warunków wydłużenia okresu
spłaty kredytu.
4. Odstąpienie od aneksu możesz złożyć:
- telefonicznie, całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata
wg taryfy operatora,
- osobiście, w wybranym przez Ciebie oddziale banku.
5. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu i wydłużenia okresu spłaty kredytu, pobierzemy od Ciebie w
prowizję w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), którą doliczymy do najbliższej
raty Twojego kredytu.
6. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest akceptacja przez nas Twojego wniosku.
Powiadomimy Cię o naszej decyzji wiadomością sms, zgodnie z ogólnymi warunkami wydłużenia
okresu spłaty kredytu.
7. W sprawach, których nie regulują aneks oraz wniosek stosujemy ogólne warunki wydłużenia okresu
spłaty kredytu, które otrzymałeś od nas na swój adres e-mail. Wniosek oraz ogólne warunki
wydłużania okresu spłaty kredytu są integralną częścią tego aneksu.
Oświadczam, że:
 zanim złożyłem wniosek otrzymałem „informacje dla kredytobiorcy” i „ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu”.
 akceptuję następstwa wydłużenia okresu spłaty wskazane w „informacji dla kredytobiorcy" i
„ogólnych warunkach wydłużenia okresu spłaty kredytu”.
 składam ten wniosek i zawieram aneks jako jedyny kredytobiorca.11
 składam ten wniosek i zawieram aneks w imieniu własnym oraz w oparciu o umocowanie, jako
pełnomocnik pozostałych kredytobiorców/pożyczkobiorców.12

11
12

dotyczy kredytów, w których występuje jeden kredytobiorca
dotyczy kredytów, w których występuje więcej niż jeden kredytobiorca
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WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ANEKSU

Santander Bank Polska S.A.
…. Oddział w ………………..
………………………………...
………………………………...

Ja .............................................................
imię i nazwisko Kredytobiorcy
zamieszkała/-ły............................................................................................................................. ...................
kod pocztowy

miejscowość

ulica / wieś, nr domu / mieszkania

niżej podpisana/-ny oświadczam niniejszym, że odstępuję od aneksu do umowy kredytowej zawartego w dniu
.................... pomiędzy mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

.....................................................................
miejsce i data podpisania oświadczenia

...............................................................
podpis Kredytobiorcy
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Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu mają zastosowanie do wniosków o wydłużenie okresu spłaty kredytu
złożonych od dnia 05.10.2020 r. przez konsumentów.
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu, wydane zostały w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Prawa
bankowego, co oznacza, że mają wiążący charakter.
§1
Definicje
Niektóre pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, aneksie oraz wniosku mają określone znaczenie. Pojęcia zdefiniowane
zostały podkreślone, a ich znaczenie objaśnione w słowniczku na końcu dokumentu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.


7.
8.
9.

§2
Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zaakceptowanie wniosku przez bank. Bank po akceptacji wniosku
wyśle kredytobiorcy wiadomość sms na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Bank ma prawo odmówić akceptacji wniosku i nie udzielić wydłużenia okresu spłaty kredytu ze względu na zaległości
kredytobiorcy w spłacie zobowiązań w banku lub aktywne zajęcia egzekucyjne na rachunkach kredytobiorcy w
banku. W przypadku odmowy akceptacji wniosku, bank powiadomi o tym kredytobiorcę wiadomością sms wysłaną
na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Przed zaakceptowaniem wniosku, bank ma prawo do jego dodatkowej analizy i kontaktu z kredytobiorcą.
W przypadku akceptacji wniosku przez bank, wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie skutkowało tym, że
ostateczny termin spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o okres 12 miesięcy.
Jeśli kredytobiorca korzysta z usług Santander internet, nowy harmonogram spłaty kredytu widoczny będzie w
usługach bankowości internetowej w dniu akceptacji przez bank wniosku.
W terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku, bank wyśle nowy harmonogram spłaty kredytu kredytobiorcy w
poniższy sposób:
na skrzynkę odbiorczą w elektronicznym kanale kontaktu,
listem zwykłym na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w przypadku gdy kredytobiorca nie wyraził zgody na
elektroniczną formę komunikacji .
Wydłużeniem okresu spłaty kredytu nie są objęte składki ubezpieczeniowe dot. ubezpieczenia związanego z
kredytem, jeśli do ich płatności kredytobiorca jest zobowiązany w okresie wydłużenia okresu spłaty.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego nie wydłuża okresu ubezpieczenia związanego z tym kredytem.
W przypadku, gdy kredyt na chwilę składania wniosku objęty jest odroczeniem w spłacie rat kapitałowych lub
odroczeniem w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych, po jego akceptacji przez bank – odroczenie pozostaje bez
zmian. Bank wydłuży okres spłaty kredytu od następnego dnia po zakończeniu odroczenia.
§3

1.
2.

1.

2.

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Z wydłużenia okresu spłaty kredytu mogą skorzystać kredytobiorcy którzy zawarli umowę kredytową, której dotyczy
wniosek co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu może nastąpić jeden raz w całym okresie kredytowania.
§4
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Kredytobiorca może złożyć reklamację:
1) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
2) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostce organizacyjnej , która
zajmuje się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca;
3) osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
4) w formie elektronicznej przez usługę Santander internet lub w aplikacji Santander mobile.
Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się
obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku www.santander.pl.
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3.

4.
5.
6.

7.

Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru kredytobiorcy zostanie udzielona przez
bank listownie lub przez skrzynkę odbiorczą lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których bank nie może rozpatrzyć
reklamacji i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni, termin może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni. W tej sytuacji
bank wyjaśni kredytobiorcy przyczyny opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które wymagają dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje na temat trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są na stronie
internetowej banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się obsługą klienta.
Kredytobiorca, który jest konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
Spór pomiędzy kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Spór między kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji
kredytobiorcy może zakończyć się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym. Tryb określony jest w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego:
https://rf.gov.pl.
§5

Bank może zmienić ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu jeżeli:
1)

zostaną wprowadzone lub zmienione przepisy prawa regulujące działalność sektora bankowego lub finansowego,
które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt,

2)

zostaną wydane lub zmienione przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich
rekomendacje, zalecenia lub dobre praktyki w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy
o kredyt,

3)

zostaną wydane decyzje lub orzeczenia sądowe w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron
umowy o kredyt,

4)

jest konieczność, aby doprecyzować postanowienia ogólnych warunków odroczenia spłat rat,

5)

bank wprowadzi nowe produkty, wycofa lub zmieni obecne produkty, i będzie to miało wpływ na zakres lub sposób
obsługi kredytu, do którego odnoszą się niniejsze ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu,

§6
Data wejścia w życie
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu wchodzą w życie w dniu 05.10.2020 r.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§7
Słownik pojęć
„aneks”- zawarty pomiędzy kredytobiorcą a bankiem aneks do umowy kredytowej wprowadzający wydłużenie
okresu spłaty kredytu,
„bank”- oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, nr KRS 0000008723, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 1.020.883.050,00 PLN w pełni
opłaconym,
„kredyt”- oznacza udzielony na podstawie umowy kredytowej konsumentowi kredyt gotówkowy,
„kredytobiorca- oznacza konsumenta będącego stroną umowy kredytowej,
„rata”- oznacza ratę kredytu,
„umowa kredytowa”- oznacza wskazaną we wniosku umowę na podstawie której bank udzielił kredytu,
„wniosek”- oznacza wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
„wydłużenie okresu spłaty kredytu”- oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 12 miesięcy.
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Regulamin zawierania aneksów do umów o produkty
kredytowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem rozmowy
telefonicznej
Co trzeba wiedzieć przed lekturą regulaminu
Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je na końcu dokumentu (Słowniczek). Pierwsze użycie tych pojęć
zaznaczyliśmy podkreśleniem.
Wszędzie tam gdzie pojawia się „my” – oznacza to bank, a tam gdzie pojawia się „Ty” – oznacza to klienta.
Kiedy możesz zawrzeć aneks, w postaci elektronicznej, wykorzystując rozmowę telefoniczną
1.

2.
3.

Oferujemy zawarcie przez telefon następujących aneksów do umów:
c) aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego wydłużymy okres spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy,
d) aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego obniżymy wysokości rat kapitałowych kredytu hipotecznego (lub
pożyczki hipotecznej) na okres 12 miesięcy.
Możesz to zrobić w dniach pracy banku - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00.
Możesz z nami zawrzeć aneks, w trybie określonym w regulaminie, jeśli:
f)
poprawnie Cię zidentyfikujemy,
g) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną,
h) posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
i)
spełniasz warunki wskazane w dokumentach, o których piszemy w pkt. 9
j)
w dniu zawierania aneksu jesteś naszym klientem.

Co jest potrzebne, żeby zawrzeć aneks
4. Nasz pracownik, który obsługuje Cię przez telefon, posiada upoważnienie do składania (w imieniu i na rzecz banku) oświadczeń
woli, dotyczących zawarcia aneksów do umów, o których piszemy w pkt. 1.
5. W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik informuje Cię, że możesz zawrzeć aneks do umowy, w postaci elektronicznej. Jeśli
chcesz zawrzeć aneks w tej formie, to – zgodzisz się, wypowiadając słowa „akceptuję”, „potwierdzam” - lub równoznaczne.
Oznacza to, że umawiasz się z nami, żeby zawrzeć aneks w postaci elektronicznej, która spełnia wymagania formy pisemnej.
Podstawa prawna: art. 7 ustawy prawo bankowe oraz przepisy wykonawcze.

6.

7.

Zawieramy z Tobą aneks w postaci elektronicznej:
e) w sposób opisany w tym regulaminie,
f)
po przedstawieniu Ci tej formy
g) jeśli wyrazisz wcześniej wyraźną zgodę, żeby zawrzeć aneks w ten sposób,
h) podczas rozmowy telefonicznej.
Zobowiązujesz się, że będziesz nas informować o zmianie Twoich danych osobowych. Możesz zawrzeć z nami aneks podczas
rozmowy telefonicznej, jeżeli poniższe Twoje dane, które posiadamy, są aktualne:
f)
adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
g) imię i nazwisko,
h) seria i numer dokumentu tożsamości,
i)
adres e-mail,
j)
numer telefonu komórkowego.
Dane, o których piszemy w pkt. 6, są niezbędne, żebyśmy:
d) zawarli z Tobą aneks,
e) doręczyli Ci egzemplarz aneksu,
f)
doręczyli Ci dokumenty, o których piszemy w pkt. 9.

Co jest potrzebne, żeby złożyć wniosek i zawrzeć aneks do umowy
8. Po tym, gdy uzgodnimy formę, w jakiej złożysz oświadczenie woli (opisane w pkt. 5) - złożysz wniosek o zawarcie aneksu na
warunkach, które ustaliliśmy w trakcie rozmowy telefonicznej.
9. Zanim przyjmiemy Twój wniosek o zawarcie aneksu, wyślemy Ci na adres e-mail, który podasz i potwierdzisz podczas rozmowy
telefonicznej, następujące dokumenty:
3) dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. a):
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f)
g)

Informacja dla kredytobiorcy;
wzór Wniosku o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy wraz z Aneksem do umowy
kredytowej;
h) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
i)
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu;
j)
ten regulamin.
4) dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. b):
f)
Informacja dla kredytobiorcy;
g) wzór Wniosku o obniżenie wysokości rat kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej wraz z Aneksem do
umowy o kredyt;
h) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
i)
Ogólne warunki obniżenia wysokości rat kapitałowych na okres 12 miesięcy;
j)
ten regulamin.
10. Przyjęcie oferty dotyczącej zawarcia aneksu, o której mowa w pkt 1 wymaga jednoznacznego zaakceptowania przez Ciebie
postanowień aneksu. Zrobisz to w rozmowie telefonicznej z pracownikiem, wypowiadając słowa „akceptuję”, „potwierdzam” lub
równoznaczne. Podczas zawierania aneksu w tym trybie, nie jest dopuszczalne modyfikowanie oferty banku, a jedynie jej
przyjęcie .
Zaakceptowanie warunków aneksu w sposób opisany w pkt. 5 oznacza że złożyłeś oświadczenie woli o zawarciu z bankiem
aneksu, o treści zgodnej z przedstawioną Ci ofertą. Następnie pracownik potwierdza, że aneks został zawarty – zgodnie z ofertą,
o której mowa w pkt. 1.
11. Jeśli złożysz wniosek o zawarcie aneksu, to po jego rozpatrzeniu wyślemy Ci, na adres e-mail, który podasz i potwierdzisz
podczas rozmowy telefonicznej, dokumenty, które potwierdzają zawarcie aneksu:
3)
dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. a):
c) spersonalizowany Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12 miesięcy wraz z Aneksem
do umowy kredytowej;
d) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu;
4)
dla aneksu, który opisaliśmy w pkt. 1 ppkt. b):
c) spersonalizowany Wniosek o obniżenie wysokości rat kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej wraz z
Aneksem do umowy o kredyt;
d) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od aneksu.

Rozpatrzenie wniosku
12. Warunkiem wykonania postanowień aneksu jest zaakceptowanie przez nas Twojego wniosku.
13. Rozpatrzymy wniosek i poinformujemy Cię o decyzji:
d) w wiadomości SMS,
e) lub telefonicznie,
f)
albo pisemnie - przesyłką pocztową na adres do korespondencji, wskazany nam wcześniej.
W trakcie rozmowy telefonicznej nasz pracownik wskaże Ci sposób, w jaki poinformujemy Cię o decyzji.
14. Plik z dokumentami, o których piszemy w pkt. 11, zaszyfrujemy. Kod do odszyfrowania pliku przekażemy Ci w trakcie rozmowy
telefonicznej.

Opłata za aneks
15. Jeśli zaakceptujemy Twój wniosek, pobierzemy opłatę za aneks (zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander
Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych) w następujący sposób:
1) dla aneksu do umowy wskazanego w pkt. 1 ppkt. a) doliczymy opłatę do najbliższej raty kredytu;
2) dla aneksu do umowy wskazanego w pkt. 1 ppkt. b) naliczymy opłatę na rachunku do obsługi kredytu - niezwłocznie po
naszej akceptacji wniosku.

Pozostałe postanowienia
16. Nowy harmonogram spłaty rat kredytu przekażemy Ci, w terminie 14 dni od akceptacji wniosku, w następujący sposób:
1) dla aneksu wskazanego w pkt. 1 ppkt. a):
c)

jeśli pomiędzy Tobą a nami zostało zawarte porozumienie dotyczące elektronicznego kanału kontaktu - na
skrzynkę w elektronicznym kanale kontaktu;
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d)

jeśli porozumienie dotyczące elektronicznego kanału kontaktu nie zostało zawarte – w formie pisemnej,
przesyłką pocztową na adres do korespondencji, wskazany nam wcześniej;
2) dla aneksu wskazanego w pkt. 1 ppkt. b): w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres do korespondencji,
wskazany nam wcześniej.
17. Masz prawo odstąpić od aneksu do umowy, który zawarliśmy w sposób opisanym w tym regulaminie:
c) za pośrednictwem infolinii albo
d) składając nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu od aneksu
w terminie 14 dni od dnia, kiedy otrzymasz nowy harmonogram spłaty rat.
18. Wszystkie rozmowy telefoniczne pomiędzy Tobą i naszym pracownikiem, które opisujemy w tym regulaminie, nagrywamy i
archiwizujemy.
Reklamacje
19. Reklamację możesz złożyć:
e) osobiście – przyjdź do dowolnej placówki;
f)

telefonicznie – zadzwoń na infolinię lub do dowolnej placówki;

g) pisemnie – napisz do nas, na adres banku lub dowolnej placówki;
h) elektronicznie – napisz do nas w Santander internet/ mobile, jeśli korzystasz z tych usług.
20. Na Twoją reklamację odpowiemy w taki sposób, jaki wybierzesz podczas jej składania: listem, elektronicznie (jeśli korzystasz z
Santander internet), albo SMS-em. SMS-em wysyłamy tylko pozytywne odpowiedzi , które nie wymagają szczegółowego
wyjaśnienia.
21. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym ją otrzymamy. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Uprzedzimy Cię o tym
i podamy uzasadnienie opóźnienia.
22. Jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
d) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:


Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.



Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji
Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
Rzecznik Finansowy działa na podstawie ustawy „O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” z
5 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://rf.gov.pl.
23. Naszym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
24. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów znajdziesz w naszych placówkach oraz na stronie internetowej banku
www.santander.pl
Słowniczek:
bank – Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP
896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł;
dzień pracy banku - wszystkie dni roku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót;
infolinia – jednostka banku świadcząca m.in. pomoc merytoryczną na rzecz klientów a ponadto udzielająca wsparcia technicznego; sposób
kontaktu z infolinią został określony na stronie internetowej banku www.santander.pl. Infolinia stanowi usługę bankowości telefonicznej
w zakresie w jakim umożliwia dostęp do rachunku płatniczego; oraz na potrzeby niniejszego regulaminu to inna jednostka organizacyjna
banku, zawierająca aneksy, których dotyczy niniejszy Regulamin,
rozmowa telefoniczna – rozmowa przez telefon między Tobą a naszym pracownikiem. Rozmowa jest przez nas rejestrowana, w sposób
zapewniający spełnienie wymagań art. 7 ustawy prawo bankowe oraz przepisów wykonawczych do tego przepisu,
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prawo bankowe – ustawa z 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami,
pracownik/ pracownik banku – osoba zatrudniona przez bank, działająca w naszym imieniu. Posiada upoważnienie do składania
oświadczeń woli w naszym imieniu w zakresie, który opisuje ten regulamin.

Wzór dla Klientów składających wniosek w Bankowości Elektronicznej

Informacja dla kredytobiorcy

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o wydłużenie okresu spłaty kredytu i zawarciu aneksu
wprowadzającego wydłużenie okresu spłaty, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
1.
2.
3.
4.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o 12 miesięcy.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie
kredytowania, a tym samym zwiększy się również całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty.
Jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu, Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie
spłat.
Sprawdź
na
symulatorze,
jak
mogą
wyglądać
szacowane
koszty
odsetkowe
https://www.santander.pl/przydatne-informacje/symulator-zmiany-warunkow-kredytu.

34

Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego o 12
miesięcy
Prosimy, abyś podał nam wszystkie informacje, o które Cię pytamy - pozwoli nam to szybciej
podjąć decyzję.
Jakiego kredytu dotyczy wniosek
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu,
którego dotyczy wniosek.
Informacje o Tobie
Imię i nazwisko
…
Pesel
…
Adres e-mail:
…
O co wnioskujesz
 Wnioskuję o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Twoje dodatkowe oświadczenia:
 Oświadczam, że nie mam trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.
Składam wniosek i chcę:
- zawrzeć aneks do umowy kredytowej poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go do banku przez
usługi bankowości elektronicznej, oraz zaakceptować wniosek i aneks:
 w Santander Internet - kodem autoryzacyjnym lub mobilnym podpisem,
 w Santander mobile - poprzez jego złożenie zaufanym urządzeniem albo zaufanym
urządzeniem mobilnym,
zgodnie z postanowieniami regulaminu usług Santander online dla klientów indywidualnych,
z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym wniosku, w tym możliwości złożenia
niniejszego wniosku i zawierania aneksów do umów kredytowych dotyczących wydłużenia okresu
spłaty kredytu,
- by bank złożył oświadczenie o zawarciu aneksu poprzez wysłanie wniosku i aneksu na mój adres email oraz opatrzył te dokumenty kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną banku, lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby fizycznej działającej w imieniu banku.
Składając wniosek w sposób opisany powyżej chcę zawrzeć aneks do umowy kredytowej w sposób
spełniający wymagania formy pisemnej na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997 r., z późniejszymi zmianami.
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Aneks do umowy kredytowej
Ty - kredytobiorca i my – bank, zawieramy aneks do umowy o treści:
Postanawiamy, że:
1. Okres obowiązywania umowy kredytowej (okres spłaty) zostaje wydłużony o 12 miesięcy w
stosunku do dotychczasowego okresu wynikającego z umowy kredytowej wraz z ewentualnymi jej
zmianami.
2. Nowy harmonogramem spłat zostanie do Ciebie przesłany zgodnie z ogólnymi warunkami
wydłużenia okresu spłaty kredytu
3. Masz prawo odstąpić od tego aneksu, w ciągu 14 dni od dnia, gdy otrzymasz od nas nowy
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ogólnych warunków wydłużenia okresu
spłaty kredytu.
4. Odstąpienie od aneksu możesz złożyć:
- telefonicznie, całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata
wg taryfy operatora,
- osobiście, w wybranym przez Ciebie oddziale banku.
5. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu i wydłużenia okresu spłaty kredytu, pobierzemy od Ciebie
prowizję w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), którą doliczymy do najbliższej
raty Twojego kredytu.
6. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest akceptacja przez nas Twojego wniosku.
Powiadomimy Cię o naszej decyzji wiadomością sms, zgodnie z ogólnymi warunkami wydłużenia
okresu spłaty kredytu.
7. W sprawach, których nie regulują aneks oraz wniosek stosujemy ogólne warunki wydłużenia okresu
spłaty kredytu, które otrzymałeś od nas na swój adres e-mail. Wniosek oraz ogólne warunki
wydłużania okresu spłaty kredytu są integralną częścią tego aneksu.
Oświadczam, że:
 zanim złożyłem wniosek otrzymałem „informacje dla kredytobiorcy” i „ogólne warunki wydłużenia
okresu spłaty kredytu”.
 akceptuję następstwa wydłużenia okresu spłaty wskazane w „informacji dla kredytobiorcy" i
„ogólnych warunkach wydłużenia okresu spłaty kredytu”.
 składam ten wniosek i zawieram aneks jako jedyny kredytobiorca.
 składam ten wniosek i zawieram aneks w imieniu własnym oraz w oparciu o umocowanie, jako
pełnomocnik pozostałych kredytobiorców/pożyczkobiorców.
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WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ANEKSU

Santander Bank Polska S.A.
…. Oddział w ………………..
………………………………...
………………………………...

Ja .............................................................
imię i nazwisko Kredytobiorcy
zamieszkała/-ły............................................................................................................................. ...................
kod pocztowy

miejscowość

ulica / wieś, nr domu / mieszkania

niżej podpisana/-ny oświadczam niniejszym, że odstępuję od aneksu do umowy kredytowej zawartego w dniu
.................... pomiędzy mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

.....................................................................
miejsce i data podpisania oświadczenia

...............................................................
podpis Kredytobiorcy
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Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu mają zastosowanie do wniosków o wydłużenie okresu spłaty kredytu
złożonych od dnia 05.10.2020 r. przez konsumentów.
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu, wydane zostały w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Prawa
bankowego, co oznacza, że mają wiążący charakter.
§1
Definicje
Niektóre pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, aneksie oraz wniosku mają określone znaczenie. Pojęcia zdefiniowane
zostały podkreślone, a ich znaczenie objaśnione w słowniczku na końcu dokumentu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.


7.
8.
9.

§2
Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Warunkiem wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zaakceptowanie wniosku przez bank. Bank po akceptacji wniosku
wyśle kredytobiorcy wiadomość sms na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Bank ma prawo odmówić akceptacji wniosku i nie udzielić wydłużenia okresu spłaty kredytu ze względu na zaległości
kredytobiorcy w spłacie zobowiązań w banku lub aktywne zajęcia egzekucyjne na rachunkach kredytobiorcy w
banku. W przypadku odmowy akceptacji wniosku, bank powiadomi o tym kredytobiorcę wiadomością sms wysłaną
na nr tel. wskazany do kontaktu z bankiem.
Przed zaakceptowaniem wniosku, bank ma prawo do jego dodatkowej analizy i kontaktu z kredytobiorcą.
W przypadku akceptacji wniosku przez bank, wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie skutkowało tym, że
ostateczny termin spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o okres 12 miesięcy.
Jeśli kredytobiorca korzysta z usług Santander internet, nowy harmonogram spłaty kredytu widoczny będzie w
usługach bankowości internetowej w dniu akceptacji przez bank wniosku.
W terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku, bank wyśle nowy harmonogram spłaty kredytu kredytobiorcy w
poniższy sposób:
na skrzynkę odbiorczą w elektronicznym kanale kontaktu,
listem zwykłym na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w przypadku gdy kredytobiorca nie wyraził zgody na
elektroniczną formę komunikacji .
Wydłużeniem okresu spłaty kredytu nie są objęte składki ubezpieczeniowe dot. ubezpieczenia związanego z
kredytem, jeśli do ich płatności kredytobiorca jest zobowiązany w okresie wydłużenia okresu spłaty.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego nie wydłuża okresu ubezpieczenia związanego z tym kredytem.
W przypadku, gdy kredyt na chwilę składania wniosku objęty jest odroczeniem w spłacie rat kapitałowych lub
odroczeniem w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych, po jego akceptacji przez bank – odroczenie pozostaje bez
zmian. Bank wydłuży okres spłaty kredytu od następnego dnia po zakończeniu odroczenia.
§3

1.
2.

1.

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu
Z wydłużenia okresu spłaty kredytu mogą skorzystać kredytobiorcy którzy zawarli umowę kredytową, której dotyczy
wniosek co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wydłużenie okresu spłaty kredytu może nastąpić jeden raz w całym okresie kredytowania.
§4
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Kredytobiorca może złożyć reklamację:
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1)
2)

2.
3.

4.
5.
6.

7.

ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostce organizacyjnej , która
zajmuje się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca;
3) osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku, która zajmuje się obsługą klienta;
4) w formie elektronicznej przez usługę Santander internet lub w aplikacji Santander mobile.
Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się
obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku www.santander.pl.
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru kredytobiorcy zostanie udzielona przez
bank listownie lub przez skrzynkę odbiorczą lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których bank nie może rozpatrzyć
reklamacji i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni, termin może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni. W tej sytuacji
bank wyjaśni kredytobiorcy przyczyny opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które wymagają dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje na temat trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są na stronie
internetowej banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku, które zajmują się obsługą klienta.
Kredytobiorca, który jest konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
Spór pomiędzy kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Spór między kredytobiorcą, który jest konsumentem a bankiem w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji
kredytobiorcy może zakończyć się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym. Tryb określony jest w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego:
https://rf.gov.pl.
§5

Bank może zmienić ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu jeżeli:
1)

zostaną wprowadzone lub zmienione przepisy prawa regulujące działalność sektora bankowego lub finansowego,
które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt,

2)

zostaną wydane lub zmienione przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich
rekomendacje, zalecenia lub dobre praktyki w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy
o kredyt,

3)

zostaną wydane decyzje lub orzeczenia sądowe w zakresie, które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki stron
umowy o kredyt,

4)

jest konieczność, aby doprecyzować postanowienia ogólnych warunków odroczenia spłat rat,

5)

bank wprowadzi nowe produkty, wycofa lub zmieni obecne produkty, i będzie to miało wpływ na zakres lub sposób
obsługi kredytu, do którego odnoszą się niniejsze ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu,

§6
Data wejścia w życie
Ogólne warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu wchodzą w życie w dniu 05.10.2020 r.
§7
Słownik pojęć
1) „aneks”- zawarty pomiędzy kredytobiorcą a bankiem aneks do umowy kredytowej wprowadzający wydłużenie
okresu spłaty kredytu,
2) „bank”- oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, nr KRS 0000008723, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 1.021.893.140,00 PLN w pełni
opłaconym,
3) „kredyt”- oznacza udzielony na podstawie umowy kredytowej konsumentowi kredyt gotówkowy,
4) „kredytobiorca- oznacza konsumenta będącego stroną umowy kredytowej,
5) „rata”- oznacza ratę kredytu,
6) „umowa kredytowa”- oznacza wskazaną we wniosku umowę na podstawie której bank udzielił kredytu,
7) „wniosek”- oznacza wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
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8)

„wydłużenie okresu spłaty kredytu”- oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 12 miesięcy.

40

