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 KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne 

   NR PESEL / REGON             ……………………………………………………………………………………… 

   NR UMOWY KREDYTU       ……………………………………………………………………………………… 

WNIOSKUJĘ O ZAWIESZENIE : 
 

 1 RATY KAPITAŁU                     2 RAT KAPITAŁU               3 RAT KAPITAŁU                ( OZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE ) 
 
  
OŚWIADCZAM, ŻE TRUDNOŚCI ZE SPŁATĄ KREDYTU WYNIKAJĄ Z PANDEMII COVID-19. 

 

PROSZĘ O ZASTOSOWANIE ZAWIESZENIA RAT KAPITAŁU POCZYNAJĄC OD MIESIĄCA ………..…. 2020 ROKU. 

 
Jednocześnie wnioskuję o wyliczenie  wysokości kolejnych rat spłaty kredytu (płatnych po zakończeniu okresu Zawieszenia Rat Kapitału) przy zachowaniu 
pierwotnego okresu kredytowania.  
Przyjmuję do wiadomości, że zawieszenie spłaty rat kapitałowych spowoduje podwyższenie rat kapitałowych (a w efekcie kapitałowo-odsetkowych), 
które będą spłacane po zakończeniu okresu Zawieszenia Rat Kapitałowych. Kwota kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień Zawieszenia Raty/Rat 
Kapitału zostanie podzielona na liczbę rat pozostających do spłaty po zakończeniu okresu Zawieszenia Rat Kapitału.  
Jednocześnie jestem świadomy i przyjmuje do wiadomości, że odsetki będą naliczane od aktualnego salda kapitału i płatne zgodnie z przekazanym 
harmonogramem.  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kredytobiorca składa odrębny Wniosek do każdej zawieszanej raty kapitału, chyba że zawieszenie spłaty dotyczy jednocześnie 3 rat następujących po sobie -  
wówczas składa jeden Wniosek. Kredytobiorca może zawiesić maksymalnie 3 raty kapitałowe w całym okresie kredytowania. 
Kredytobiorca składa odrębny Wniosek do każdej umowy kredytu lub pożyczki.  
Wniosek o zawieszenie raty/rat kapitału musi być złożony co najmniej 4 dni robocze przed terminem płatności raty kredytu. 
W przypadku kredytów udzielanych ze środków albo z dofinasowaniem partnera zewnętrznego (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK) zgoda Banku na 
zawieszenie rat kapitału jest uzależniona od zgody partnera zewnętrznego. W takim przypadku wniosek o zawieszenie raty/rat takich kredytów należy złożyć co 
najmniej 10 dni roboczych przed terminem płatności raty kredytu. 
O zgodzie/ odmowie zawieszenia rat kapitału Kredytobiorca zostanie poinformowany wiadomością SMS albo e-mail. 

 

  

 
 

 

                                           BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 

                                                

 
Oddział operacyjny/Centrum Biznesowe w: 

 

 

 

 

 

Data  

 
 

  

 

 

 
 

 (data, stempel i podpis pracownika Banku) 

Wniosek o Zawieszenie Spłat Rat Kredytów i Pożyczek 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca:  
 

Imię i nazwisko /          ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa                           ………………………………………………………………………………………  

Dane do kontaktu :  E-mail  ……………………………………………………………………………  Nr telefonu ……………………………………………………… 
(powyższe dane kontaktowe będą wykorzystane na potrzeby procedowania przedmiotowego wniosku) 

 

 

 

 
 

data i podpisy Kredytobiorców 

 

 
 
 
 
(data, stempel i podpis pracownika Banku przyjmującego Dyspozycję i stwierdzającego autentyczność podpisu) 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK CALL CENTER BOŚ S.A. w przypadku przyjęcia Wniosku przez CALL CENTER BOŚ S.A.  
Wniosek przyjęty telefonicznie w CALL CENTER BOŚ S.A.  
 
 
                    
                                                                                                    w dniu                  przez  


