WNIOSEK O ZMIANĉ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU NR……………………….
Wniosek o prolongatĊ terminu spłaty raty kapitałowej z rozłoĪeniem jej płatnoĞci na raty kapitałowo-odsetkowe w kredycie standardowym o poniĪszych parametrach:

CzĊĞü A

KWOTA KREDYTU = kapitał pozostały do spłaty,
pomniejszony o ewentualną czĊĞciową spłatĊ:

12

OKRES KREDYTOWANIA

24

36

48

60

72
NaleĪy wybraü okres kredytowania
i wariant ubezpieczenia poprzez
wstawienie w odpowiedniej kratce: X

STOPA STAŁA (7,99%)
z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia

STOPA STAŁA (9,69%)
z podstawowym wariantem ubezpieczenia

CzĊĞü B

DANE WNIOSKODAWCY – osoba fizyczna prowadząca działalnoĞü gospodarczą
ImiĊ (imiona):

Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

PESEL:

Adres do korespondencji (jeĪeli uległ zmianie):
Tel. Domowy:
Nazwa firmy:

Tel. Komórkowy:

Adres e-mail:

Adres siedziby:
REGON:
Adres e-mail:
Rok bieĪący za
________miesiĊcy

NIP:
Tel:
Wyniki finansowe

BranĪa:
Liczba pracowników:
Rok ubiegły

ObciąĪenia miesiĊczne

Przychody
Zysk / strata
Amortyzacja
Majątek trwały
Majątek obrotowy

Kredyt
Leasing
Inne
ZaległoĞci wobec ZUS / US
ZaległoĞci wobec Samorządu
terytorialnego

Wymagane dokumenty potwierdzające deklarowany wynik finansowy
Forma rozliczenia
Na podstawie karty podatkowej

Rok bieĪący

PIT 16A z dowodem nadania/złoĪenia w US za ubiegły rok

OĞwiadczenie (na wniosku) o uzyskiwanych dochodach w roku bieĪącym

PIT 28 z dowodem nadania / złoĪenia w US za ubiegły rok*

Kopia podsumowania ksiąĪki przychodów i rozchodów za rok bieĪący z podpisem i pieczątką
Kredytobiorcy lub osoby prowadzącej ksiĊgowoĞü firmy

PIT z dowodem nadania / złoĪenia w US za ubiegły rok*

Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za rok bieĪący

PIT z dowodem nadania / złoĪenia w US za ubiegły rok*

Zaliczkowo w formie ryczałtu
Na zasadach ogólnych

Rok ubiegły

OĞwiadczenie (na wniosku) o uzyskiwanych dochodach w roku bieĪącym oraz pisemne oĞwiadczenie o
płaceniu podatku w formie karty podatkowej

Pełna ksiĊgowoĞü

*za ubiegły rok dopuszcza siĊ równieĪ ZaĞwiadczenie z UrzĊdu Skarbowego (US) o wysokoĞci dochodu (wzór ZAS-DF)
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MiejscowoĞü:________________

Data:________________



Podpis Kredytobiorcy wraz ze współmałĪonkiem:

Podpis (zgoda) PorĊczyciela/li:*

______________________________________________________

_________________________________________

*Uwaga! Zgodnie z Regulaminem Kredytowania § 13 ust.1 w przypadku, gdy w pierwotnej umowie wystĊpowali porĊczyciele, prolongata jest moĪliwa po
otrzymaniu ich pisemnej zgody.

