Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego
/pożyczki hipotecznej
Nr umowy kredytu hipotecznego/pożyczki
DANE WNIOSKODAWCÓW (pola obligatoryjne)
Wnioskodawca 1 (W1)

Wnioskodawca 2 (W2)

Wnioskodawca 3 (W3)

Wnioskodawca 4 (W4)

imię i nazwisko
PESEL
nr dokumentu tożsamości

adres zamieszkania
nr telefonu kontaktowego

I. ZAKRES WNIOSKOWANEJ ZMIANY (pola obligatoryjne)
Restrukturyzacja

Propozycja działań restrukturyzacyjnych (np. wydłużenie okresu kredytowania, dodanie dodatkowego zabezpieczenia - częściowa spłata)

II. UZASADNIENIE ZMIANY

(pole obligatoryjne)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. POSIADANE ZOBOWIĄZANIA (pola obligatoryjne)
Limity kredytowe w ROR / limity kart kredytowych / raty kredytów i pożyczek gotówkowych i hipotecznych / inne (np. alimenty,
alimenty poręczenia, itp. …)
Rodzaj zobowiązania/nazwa banku:

W1

W2

W3

W4

W1

W2

W3

W4

W1

W2

W3

W4

W1

W2

W3

W4

Udzielona kwota

Data ostatniej spłaty

Rata w PLN:

Waluta:
Czy jakikolwiek kredyt
był udzielony w
programie RnS / MDM?

TAK

IV. DOCHODY (pola obligatoryjne)
Dochody (źródła i ich wysokość)

W1

W2

Średni miesięczny dochód netto
Umowa o pracę (6 miesięcy)
Działalność gospodarcza (12 miesięcy)
Umowa zlecenie/dzieło (12 miesięcy)
Renta (1 miesiąc) / Emerytura (1 miesiąc)
Dochód z najmu (12 miesięcy)
Kontrakty - menadżerski, żołnierski, marynarski
(12 miesięcy)
Zasiłek macierzyński (6 miesięcy)
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W3

W4

NIE

Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego
/pożyczki hipotecznej
Gospodarstwo rolne (12 miesięcy)
Inne (opisz…)

OKRES UZYSKIWANIA DOCHODU:

V. Majątek - nieruchomość (np. mieszkanie, dom, działka)
Typ
(mieszkanie, dom,
działka)

Wnioskodawca

Obciążone
hipoteką

Wartość
(w tys PLN)

adres

W1

W2

W3

W4

TAK

NIE

W1

W2

W3

W4

TAK

NIE

W1

W2

W3

W4

TAK

NIE

Liczba osób w gosp. domowym (wnioskodawcy + dzieci + inne os. na
utrzymaniu wnioskodawcy)

Gospodarstwo nr 1

VI. OŚWIADCZENIA

Gospodarstwo nr 2

W1

1.Czy aktualnie toczy się postępowanie sądowe z Pana/i udziałem, którego
zakończenie może spowodować wzrost Pana/i zobowiązań finansowych?
2. Czy ciążą na Panu/i zobowiązania finansowe wynikające z orzeczeń
sądowych?

Gospodarstwo nr 3

W2

powierzchnia
użytkowa

Gospodarstwo nr 4

W3

W4

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3. Czy jest Pan(i) obciążony/a zaległymi zobowiązaniami
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
publicznoprawnymi (ZUS, US, KRUS)?
4. Oświadczam, że złożyłem/am wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 ze zm.).
5.. Poinformowany o treści art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam,
oświadcza że:
a) wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne, prawdziwe i dokładne według stanu na dzień określony poniżej
b) przedłożone przeze mnie w Banku kopie rozliczeń podatkowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne z danymi złożonymi w Urzędzie Skarbowym. Jestem świadomy/a,
że informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą przyczynić się do straty finansowej Banku, a w konsekwencji do pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej.
6.. Przyjmuję do wiadomości, że Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, a także prawo do niewyrażenia zgody na wnioskowane zmiany.
zmiany
Ponadto wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie w niniejszym wniosku danych i załączonych do niego dokumentach, w szczególności w
drodze telefonicznej weryfikacji w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z podjęciem przez Bank wnioskowanych przeze mnie czynności bankowych, w tym
oceny mojej zdolności kredytowej.
7.. Upoważniam Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1 do wielokrotnego wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, Budynek „Adgar Plaza” ul. Postępu 17 A, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich
h zobowiązań (art. 24 ust 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych , Dz. U. Nr 81 poz. 530 ze zm.) w okresie ważności niniejszego upoważnienia, tj. w okresie 30 dni od daty jego udzielenia.
8.. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro
Obsługi Klienta, Budynek “Adgar Plaza”, ul. Postępu 17 A przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie
ie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę
bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od
dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej
edytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe oraz innych ustaw.

Miejscowość: …………………………………………………….
……….…………, data: ……………………………….……….. r.

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY / -ÓW

Wnioskodawca 1

Wnioskodawca 2

Wnioskodawca 3

Wnioskodawca 4
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Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego
/pożyczki hipotecznej
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów przez wszystkich Wnioskodawców/Kredytobiorców zgodnie z
Wykazem dokumentów potwierdzających uzyskiwanie
uzysk
dochody oraz ich wysokość.
2. Dokumenty związane z pogorszoną sytuacją finansową wszystkich Wnioskodawców/Kredytobiorców zgodnie z poniższa listą w
zależności od sytuacji Klienta:

Nazwa dokumentu

Plan rozwiązania trudnej sytuacji

Forma
Oświadczenie
Klienta

Dokument powinien zawierać:
1. Propozycje Klienta do rozwiązania
zania obecnej sytuacji;
2. Propozycje terminów i wysokość spłat;
3. Propozycję nowego lub dodatkowego zabezpieczenia;

Oświadczenie
Klienta

Powinien zawierać poniższe punkty:
1. Informacje podstawowe - dane Klienta,
2. Przyczyny złożenia wniosku/pogorszenia sytuacji podmiotu,
3. Perspektywy poprawy sytuacji, Konkretne działania które doprowadzą do
poprawy sytuacji finansowej podmiotu,
4. Propozycja dot. dodatkowego zabezpieczenia
nia transakcji,
5. Propozycja dotycząca zmiany warunków umowy kredytowej,
6. Pozostałe informacje, które z punktu widzenia Klienta są istotne i mogą mieć
wpływ na decyzję Banku
7. Wykaz załączników.

Plan naprawy gospodarki dla osoby
fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą
Wymagany od Kredytobiorcy, który
wniosek o restrukturyzację motywuje
problemami związanymi z prowadzoną
działalnością gospodarczą

Dokumenty związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą:
Wymagany od Kredytobiorcy, który
wniosek o restrukturyzację motywuje
problemami związanymi z prowadzoną
działalnością gospodarczą

Opis dodatkowy

Dokument powinien zawierać:
1. zamówienia (umowy) na sprzedaż towarów i usług;
2. wykaz dłużników,
w, wykaz wierzycieli dłużnika, wysokość
wys
poszczególnych
Oryginał/Kopia
należności i zobowiązań oraz terminy ich spłat;
3. inne dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej dłużnika;

Kopia

Dokument potwierdzający
cy zaistnienie tego zdarzenia, przykłady dokumentów:
- decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną wystawiona przez Urząd Pracy;
- jeżeli został przyznany zasiłek dla bezrobotnych - informacja o wysokości i
okresie na jaki został przyznany;
- wypowiedzenie umowy o pracę/świadectwo pracy z ostatniego miejsca
zatrudnienia;

Kopia

Dokument potwierdzający zaistnienie tego zdarzenia, przykłady dokumentów:
- orzeczenie komisji lekarskiej o niezdolności do pracy;
- decyzja o przyznaniu/odmowie przyznania renty czasowej z informacją o
wysokości renty oraz okresie na jaki została przyznana;
- w przypadku długotrwałej choroby
horoby dokumentacja potwierdzająca
potwierdzają zdarzenie
(wypis ze szpitala, dokumentacja medyczna);

Dokumenty potwierdzające
rozwód/separację

Kopia

Dokument potwierdzający
cy zaistnienie tego zdarzenia, przykłady:
- prawomocny wyrok sądu dotyczący rozwodu/ podziału majątku/ wysokości
alimentów;
- notarialny podział majątku;
- pozew rozwodowy;
- wniosek o separację;

Dokument potwierdzający zgon osoby
bliskiej

Kopia

Skrócony odpis aktu zgonu

Dokumenty potwierdzające utratę pracy

Dokumenty potwierdzające problemy
zdrowotne
(dokumenty są do wglądu, Bank zwraca
dokumentację medyczną Klientowi po
podjęciu decyzji)
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