Wniosek o zmianę warunków zawartej umowy o produkt kredytowy
.................................................................................................................................. .............................................
(imię i nazwisko Kredytobiorcy /-ców)
PESEL
1. Wnioskuję o zmianę warunków umowy o kredyt gotówkowy / limit w koncie osobistym nr ……………..
z dnia ....................; numer rachunku kredytowego / numer konta osobistego, którego zmiana dotyczy
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Liczba osób utrzymujących się z oświadczonego dochodu __________
Oznacz
X
zmianę

Rodzaj wnioskowanej
zmiany
Zmniejszenie wysokości limitu
w koncie osobistym.

Spłata limitu w koncie
osobistym w formie limitu
malejącego.

Zmiana okresu kredytowania
w kredycie gotówkowym.

Proponowane nowe warunki kredytowania



Aktualna kwota limitu:

……………………PLN



Proponowane zmniejszenie kwoty limitu do…………………..PLN



Wprowadzenie limitu malejącego na okres:
 12 miesięcy
 24 miesiące
 36 miesięcy



Wydłużenie okresu kredytowania do ……………. m-cy.
Uwaga: Możliwe wydłużenie okresu kredytowania do max. 120
miesięcy licząc od dnia udzielenia kredytu.

Zmiana terminu płatności raty
w kredycie gotówkowym.1

Zmiana rachunku do obsługi
spłaty kredytu gotówkowego.



Bez wydłużenia okresu kredytowania ( zmiana możliwa w usługach
Santander internet)



Z wydłużeniem okresu kredytowania o okres wynikający ze zmiany
terminu płatności.
Proponowany dzień spłaty:………….



Nr nowego rachunku:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__

Karencja w spłacie kapitału w
kredycie gotówkowym.1

Dopisanie kapitału
przeterminowanego do
nieprzeterminowanego w
kredycie gotówkowym.1
Czasowe obniżenie raty
kapitałowej w kredycie
gotówkowym. 1
Uwaga: dotyczy tylko klientów
mających trudności finansowe
lub przeterminowanie powyżej
30 dni.



Utworzenie przez bank nowego konta technicznego.



Okres karencji …… (ilość m-cy) począwszy od …………… (m-c i rok)
Uwaga: Możliwe skorzystanie z karencji do max. 6 miesięcy przez
cały okres kredytowania.





Dopisanie zaległych raty kapitałowych.

……...(ilość %) obniżenia raty kapitału
………(ilość m-cy) obniżenia raty kapitału
Uwaga: Możliwe skorzystanie z obniżenia raty kapitału do max. 6
miesięcy przez cały okres kredytowania.

2. Uzasadnienie proponowanych zmian (oznacz X właściwą pozycję)
stałe obniżenie dochodów
utrata pracy2
inne (opisz jakie) ………………………………………………………………………………………………………
3. Dodatkowe pola do uzupełnienia w przypadku wnioskowania o wydłużenie okresu kredytowania,
karencję w spłacie kapitału, dopisanie zaległego kapitału do bieżącego, czasowe obniżenie raty
kapitałowej:
a)

Moje średnie miesięczne udokumentowane dochody netto (ostatnie 3/63 m-cy)
I__I__I__I__I__I,I__I__I PLN z tytułu:
I__I Umowa o pracę, zawarta od dnia……………. do dnia……………/ czas nieokreślony..
I__I Renta/emerytura,
I__I Umowa zlecenie,
I__I Własna działalność gospodarcza, prowadzona od dnia …………..
I__I Inne, jakie? …………………………………………….

b)

Dochody, dla których nie zostały dołączone do wniosku dokumenty potwierdzające ich uzyskiwanie z
tytułu:
I__I Umowa o pracę, w tym poza granicami kraju,
I__I Renta/emerytura, w tym zagraniczna/wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
I__I Umowa zlecenie,
I__I Własna działalność gospodarcza,
I__I Inne, jakie? …………………………………………….
kwota netto I__I__I__I__I__I,I__I__I PLN miesięcznie.

c)

Jeżeli spodziewa się Pan/Pani w przyszłości dodatkowych dochodów proszę uzupełnić poniższe pola.
I__I Umowa o prace, w tym poza granicami kraju,
I__I Renta/emerytura, w tym zagraniczna/wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
I__I Umowa zlecenie,
I__I Własna działalność gospodarcza,
I__I Inne, jakie? …………………………………………….
kwota netto I__I__I__I__I__I,I__I__I PLN miesięcznie.

d)

Koszty utrzymania
kwota I__I__I__I__I__I,I__I__I PLN miesięcznie.

e)

Alimenty i inne prawne zobowiązania
kwota I__I__I__I__I__I,I__I__I PLN miesięcznie.

f)

Podejmuję następujące działania w celu poprawy mojej sytuacji finansowej: ………………………………

wynoszą

…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam Santander Bank Polska S. A. do
wystąpienia do biur informacji gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach
w związku z ubieganiem się o zmianę warunków umowy kredytowej.

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

(miejscowość, data)

……………………………………………………

(podpis Kredytobiorcy/-ców)

1

do wniosku może być wymagane dołączenie dokumentów wskazujących wysokość dochodów Kredytobiorcy/-ców

2

do wniosku wymagane jest dołączenie kopii rozwiązania umowy o pracę lub zaświadczenia/decyzji z Urzędu Pracy
o posiadaniu statusu bezrobotnego/ oświadczania o ustaniu stosunku pracy

3

W przypadku gdy dochody pochodzą z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, praw autorskich, umowy
agencyjnej, lub innej o podobnym charakterze oraz najmu lub dzierżawy nie będących przedmiotem działalności
gospodarczej (w tym wynajem prywatny rozliczany z US w formie ryczałtu) należy wykreślić liczbę 3 i podać
średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6-ciu miesięcy. W pozostałych przypadkach należy wykreślić liczbę 6 i
podać średnie wynagrodzenie za okres 3 miesięcy.

