
_________________________ 
Imię i nazwisko Kredytobiorcy 

_________________________ 
adres Kredytobiorcy 

_________________________ 
PESEL Kredytobiorcy 

WNIOSEK O ODNOWIENIE KREDYTU W ROR/KARTY KREDYTOWEJ* 
Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

Dotyczy: 

Umowy kredytowa numer 

Rodzaj produktu kredyt w ROR
karta kredytowa

Niniejszym wnioskuję o przedłużenie umowy na okres** 

Deklarowana kwota miesięcznych wpływów na rachunek* 

Oświadczam, że złożenie wniosku jest spowodowane pandemia koronawirusa COVID-19             Tak            Nie 

Uzasadnienie złożenia wniosku: (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa): 

(pole OBOWIĄZKOWE) 

Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie dostarczania 
przez Bank wyciągów, zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym oraz komunikowania zmian 
w „Dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym”, we wzorcach umownych, 
tj. w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w tabeli powyżej kanał dostarczania wyciągów jest kanałem 
wspólnym do komunikowania również zmian dotyczących wszystkich posiadanych w Banku produktów.  
Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna realizacja Wniosku wymaga podpisania Aneksu do Umowy.  
Oświadczam, że nie złożyłem wniosku o upadłość konsumencką (warunek niezbędny do złożenia wniosku). 
Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia oryginału Wniosku do Banku. 

Jestem świadomy, że informacja o odnowieniu kredytu w trybie uproszczonym zostanie przekazana do Biura Informacji 
Kredytowej i będzie widoczna dla wszystkich użytkowników BIK (m.in. innych banków). 

 __________________________                     _____________________________________ 
(miejscowość, data) (podpis Kredytobiorcy zgodny z kartą wzorów podpisów /Umową 

kredytu) 

* wymaga zaznaczenia

**Produkty odnawialne do 31 marca 2021 r., mogą być odnowione w trybie uproszczonym na okres do 9 miesięcy. Do okresu 9 miesięcy bierze się pod uwagę wszystkie moratoria na 
spłatę zastosowane wobec Klienta w danej Umowie kredytu – zarówno te pozaustawowe jak i ustawowe. 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

Numer wniosku w rejestrze (EuroBankNet) 

Data złożenia wniosku 

Numer Klienta 

Podpis pracownika rejestrującego wniosek 
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