Załącznik do Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 18.01.2021 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE WAKACJI KREDYTOWYCH
………………………, data…………………………

Do Kasy Unii Lubelskiej
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY*/WNIOSKODAWCÓW*
1. Imię i nazwisko: ...............................................................................................................
Adres email: .......................................................................... tel:....................................
Źródło dochodu: ...............................................................................................................
Nr członkowski:
2. Imię i nazwisko: ................................................................................................................
Adres email: .......................................................................... tel:....................................
Źródło dochodu: ...............................................................................................................
Nr członkowski:
3. Imię i nazwisko: ................................................................................................................
Adres email: .......................................................................... tel: ....................................
Źródło dochodu: ...............................................................................................................
Nr członkowski:
Nr pożyczki/kredytu: ………………………………………….. z dnia ……………………………………………….
Wnioskuję/-emy o:
udzielenie Wakacji kredytowych dla kolejnej/ych [ ] 1 raty / [ ] 2 rat / [ ] 3 rat** począwszy od miesiąca
……………….….…..…………… roku ……………., polegających na zawieszeniu terminu płatności raty/rat bez
wydłużenia okresu, na który została zawarta Umowa pożyczki/kredytu tj. kwota raty/rat objętych
Wakacjami kredytowymi zostanie uwzględniona w pozostałych ratach. Zawieszenie terminu płatności
raty/rat spowoduje zwiększenie wysokości pozostałych rat, a od kapitału z raty/rat objętych Wakacjami
kredytowymi zostaną naliczone odsetki według stopy oprocentowania określonej w umowie, co zostanie
uwzględnione w nowym harmonogramie, który otrzyma Pożyczkobiorca/Kredytobiorca.
Uzasadnienie
Prosimy o podanie wyjaśnienia dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość
osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat pożyczki/kredytu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Oświadczam/-y, że:
1. w stosunku do mnie nie toczy się żadne postępowanie /toczy się postępowanie* mogące mieć
negatywny wpływ na moją sytuację finansową teraz lub w przyszłości,
2. wyrażam zgodę na składanie przez Kasę Unii Lubelskiej oświadczeń i dokonywanie doręczeń w formie
elektronicznej (tj. na wskazany przeze mnie adres e-mail). Przedmiotowa zgoda obejmuje w szczególności
doręczanie informacji o zmianach zasad świadczenia usług i produktów finansowych oferowanych przez
Kasę Unii Lubelskiej, w tym zmian wzorców umownych, zmian tabeli prowizji i opłat oraz regulaminów.

......................................................................
czytelny podpis/-y Wnioskodawcy/-ów
UWAGA:
Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych należy złożyć co najmniej na 10 dni roboczych przed datą
płatności najbliższej raty pożyczki/kredytu, w pozostałych przypadkach zawieszenie raty/rat będzie
obowiązywało od kolejnej daty spłaty (po uregulowaniu bieżącej raty).
Złożenie wniosku o udzielenie wakacji kredytowych nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek, nie
zwalnia od obowiązku dokonywania wpłat na poczet spłaty pożyczki/kredytu.
*niepotrzebne skreślić
**zaznaczyć właściwe

Wypełnia Pracownik Działu analizy kredytowej
Wniosek wpłynął dnia: .................................
Numer zgłoszenia: .........................................
Wniosek rozpatrzono pozytywnie*/negatywnie*

…………………………………………………………………………….
pieczątka i podpis Pracownika

Wer. z dnia 18.01.2021 r.

