PR-XI/QP-II/F-1
Wniosek o zmianę warunków umowy
od 25.05.2018

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW
umowy pożyczkowej / kredytowej nr ........................................................ zawartej w dniu
..................................
Wnioskuję o:
zmianę terminu płatności rat z dnia…………na dzień………….
zmniejszenie wysokości raty z………………zł, na…………..zł
odroczenie terminu płatności na okres………………... miesiąca/miesięcy bez wydłużania okresu
spłaty (wakacje kredytowe)
odroczenie terminu płatności na okres…………………. miesiąca/miesięcy z wydłużeniem okresu
spłaty o………………………… miesiąca/miesięcy
zmianę sposobu zabezpieczenia z ………………………………………………………………………….………………….……..
na ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
wstrzymanie działań windykacyjnych na okres…………………………….. miesiąca/miesięcy
zwolnienie części zabezpieczenia w przypadku pożyczek/kredytów hipotecznych
DANE WNIOSKODAWCY:
Nr członkowski
Imię i nazwisko
Adres
PESEL
Seria i nr dowodu tożsamości
Telefony kontaktowe: stacjonarny/komórkowy
e-mail
Status mieszkania

ZATRUDNIENIE
TAK
NIE
Źródło dochodu:
Umowa o pracę na czas określony zawarta dnia……………………..……..do dnia……………………………..
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Dane zakładu pracy (NAZWA,REGON,NIP)………………………………………………………..……………………..............
Dochód netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy)……………………………………………..
Działalność gospodarcza
Regon…………………………………NIP…………………………………..
Dochód netto (średnia z ostatnich 12 miesięcy)………………………………………………
Rolnik
Powierzchnia ogólna…..…..ha, liczba przeliczeniowa……..….,którego jestem właścicielem/dzierżawcą*
Dochód netto (średnia z ostatnich 12 miesięcy)……………………………………………………………..
Najem
Czas trwania umowy od…………………….….. do…………………..………
Przedmiot najmu/dzierżawy:……………………………………………………………………………………..
Dochód netto (średnia z ostatnich 12 miesięcy)……………………………………………………….
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Emerytura

Pracownik kontraktowy

Renta na czas:

Wolny zawód



określony od…………………..do………………...



nieokreślony

Inne……………………………………..
Dochód netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy)…………………………………………………..
ZOBOWIĄZANIA
Nazwa
instytucji

Rodzaj
(kredyt, pożyczka, linia, karta
kredytowa, inny – jaki)

Kwota
zadłużenia

Miesięczna
rata

Bieżąca sytuacja
(Spłacane terminowo, nieterminowo,
restrukturyzacja, ugoda, inna – jaka)

Inne stałe miesięczne obciążenia
Kwota obciążenia

Tytuł obciążenia

MAJĄTEK
Rodzaj

Opis

(nieruchomość, samochód,

(rodzaj nieruchomości – nr KW

lokata, papiery wartościowe,

bądź inny dokument

polisa na życie, inne)

potwierdzający własność/ rodzaj

Obciążenia
Wartość rynkowa

(kwota, tytuł-zastaw, hipoteka,
przewłaszczenie itp.)

ruchomości np. samochód dowód rejestracyjny, itp.)

Oświadczam, że pozostaje/nie pozostaje* w związku małżeńskim z………………………………………………………………….
PESEL……………………………oraz pozostaję/nie pozostaję* w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.
Oświadczam, iż współmałżonek osiąga dochód/nie osiąga dochodu* w postaci……………………………………………………,
w wysokości……………………………………………………netto.
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* na utrzymaniu: własnych dzieci………………………………………, inne
osoby………………………………
Oświadczam, że dochód jest/nie jest* obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów………………………
Deklarowane miesięczne koszty utrzymania w gospodarstwie……………………………………………
Oświadczam, iż zobowiązanie nie może/nie było* spłacane terminowo ze względu na:
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utratę pracy,
zmniejszenie kwoty uzyskiwanych dochodów,
inne zobowiązania finansowe,
sytuację osobistą/rodzinną,
zdarzenia losowe.
Dodatkowy opis zaistniałych sytuacji/zdarzeń losowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako dowód zaistnienia opisanych powyżej okoliczności załączam następujące dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W celu potwierdzenia wysokości osiąganego przeze mnie dochodu załączam następujące
dokumenty:…………………………………………………………………………………………………………….
Moją sytuację finansową w przyszłości poprawię przez:
znalezienie zatrudnienia
otwarcie/wznowienie działalności gospodarczej
inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Świadoma (y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
o składaniu fałszywych oświadczeń, niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz że nie
toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.

Miejscowość

Data

Podpis wnioskodawcy

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o świadczonych przez SKOK PIAST usługach, w tym
propozycji zawarcia umów (informacja handlowa) - na podany adres email.
2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o świadczonych przez SKOK PIAST usługach, w tym
propozycji zawarcia umów (informacja handlowa) - w postaci komunikatów SMS, MMS na podany numer telefonu.
3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o świadczonych przez SKOK PIAST usługach, w tym
propozycji zawarcia umów (informacja handlowa) - w postaci komunikatów głosowych na podany numer telefonu.

Miejscowość

Data

Podpis wnioskodawcy

Potwierdzam własnoręczność podpisu wnioskodawcy:

Data

Podpis i pieczęć pracownika SKOK

*niepotrzebne skreślić
Strona 3 z 3

