I.

DANE DOTYCZĄCE DORADCY (w przypadku wniosków składanych w Placówce Bankowej)

PLACÓWKA BANKOWA
Doradca przyjmujący wniosek
(imię i nazwisko; nr telefonu)

Data wpływu wniosku do Placówki Bankowej
(pieczątka placówki bankowej)

II.

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY

NR
UMOWY
KREDYTU/
POŻYCZKI

1.

3.

2.

4.

Wnioskuję o zmianę warunków umowy w zakresie:
a

skrócenie okresu kredytowania [m-ce]*

b

zmiana terminu zapadalności rat

c

zwiększenie ilości rat / wydłużenie okresu kredytowania*

d

zawieszenie spłaty kredytu / pożyczki w związku z powołaniem Kredytobiorcy / pożyczkobiorcy do czynnej służby wojskowej

e

zmiana kredytobiorcy (Porozumienie ze Spadkobiercą dotyczące spłaty kredytu / pożyczki)

f

zmniejszenie wysokości rat*

g

karencja w spłacie*

h

inny:

* Zmiana wiąże się z przeliczeniem harmonogramu spłat kredytu uwzględniającego zmianę wysokości spłat w kolejnych ratach oraz okresu kredytowania.

Opis sytuacji:

III.

DANE KREDYTOBIORCY

INFORMACJE PODSTAWOWE

Pierwsze imię, drugie imię
Nazwisko
Nr PESEL
Adres e-mail
Nr telefonu:
( komórkowy, stacjonarny)
Adres zamieszkania/
do korespondencji
(jeżeli jest inny niż zamieszkania)

Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy

-

Miejscowość
INFORMACJE DODATKOWE (pola obligatoryjne w przypadku wnioskowania o zmianę warunków umowy z zakresie: zmniejszenie wysokości rat, wydłużenie okresu
kredytowania, karencja w spłacie lub inny)

Obciążenia gospodarstwa
Liczba osób na
domowego

(dzieci + inne osoby będące na utrzymaniu wnioskodawcy)

utrzymaniu
Przeciętna miesięczna struktura
wydatków

czynsz::

gaz :

ogrzewanie:

energia:

woda::

telefon :

leki, żywność:

inne:

Dane o dochodzie
Typ dochod

Umowa o pracę

Działalność gospodarcza

Renta

Rolnik

Emerytura

Umowa kontraktowa

Stypendia

Producent rolny

Wynajem lokali/
dzierżawa gruntu
Zasiłek dla bezrobotnych
Okres osiągania dochodów

nieokreślony

Zasiłek/świadczenie
przedemerytalne
Alimenty

określony do dnia

Umowa zlecenie/o
dzieło
Inny

/

Zatrudniony za
granicą

/

(DD/MM/RRRR)

Średni miesięczny dochód netto
(udokumentowany, z 3 ostatnich miesięcy)

Nazwa pracodawcy
Adres
NIP
Dołączone załączniki

Stwierdza się zgodność danych z okazanymi dokumentami tożsamości oraz potwierdza się autentyczność złożonego wniosku.
Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jedn. Dz. U z 2014r. Nr 1015,
ze zm.) upoważniam Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1 do wystąpienia do:
1. Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), pl. Bankowy 2,
2. Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Armii Ludowej 21,
3. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Z. Modzelewskiego 77 za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako konsumenta. Niniejsze upoważnienie jest ważne przez okres 30 dni, licząc o dnia jego
udzielenia.
Wnioskodawca wyraża zgodę na pobranie przez Bank opłaty za przeprowadzenie zmian w umowie zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla czynności
związanych z obsługą kredytów na zakup towarów i usług oraz pożyczek gotówkowych udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

.........................................

.....................................................................

Miejsce i data

data, czytelny podpis Wnioskodawcy

.........................................

.....................................................................

stempel firmowy Banku

data, stempel imienny i podpis pracownika Banku

