Wniosek o restrukturyzację zadłużenia produktu kredytowego
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank
Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)
 kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna - nr umowy: ……………………………………………..……........……… dzień zawarcia umowy: ................
 kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna - nr umowy: ……………………………………………..……........……… dzień zawarcia umowy: ................
 kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna - nr umowy: ……………………………………………..……........……… dzień zawarcia umowy: ................
 kredyt ratalny niezabezpieczony - nr umowy: ……………………..……………………………………………………. dzień zawarcia umowy: …............
 kredyt ratalny niezabezpieczony - nr umowy: ……………………..……………………………………………………. dzień zawarcia umowy: …............
 kredyt ratalny niezabezpieczony - nr umowy: ……………………..……………………………………………………. dzień zawarcia umowy: …............
 limit zadłużenia/karta kredytowa - dzień zawarcia umowy: ...................................................................... kwota limitu: .....……..……………..
 limit zadłużenia/karta kredytowa - dzień zawarcia umowy: ...................................................................... kwota limitu: .....……..……………..
 limit zadłużenia/karta kredytowa - dzień zawarcia umowy: ...................................................................... kwota limitu: .....……..……………..
 Inny produkt: …………………………………………………………………………………………………….……….………. dzień zawarcia umowy: ...............
UWAGA:
 Należy wypełnić wszystkie pola; pola które nie dotyczą Kredytobiorców oznacz symbolem „n.d.” lub „---„.
 W przypadku więcej niż dwóch Kredytobiorców należy wypełnić dane pozostałych Kredytobiorców na odrębnym formularzu „Wniosku o restrukturyzację zadłużenia produktu
kredytowego”.

DANE KREDYTOBIORCÓW
Kredytobiorca 1

Kredytobiorca 2

Imię i nazwisko
Pesel
Nr klienta

Stan cywilny

 kawaler/panna

 wdowiec/wdowa

 kawaler/panna

 wdowiec/wdowa

 rozwiedziony/rozwiedziona

 wolny związek

 rozwiedziony/rozwiedziona

 wolny związek

 zamężna/żonaty (wspólnota majątkowa)

 zamężna/żonaty (wspólnota majątkowa)

 zamężna/żonaty (rozdzielność majątkowa)

 zamężna/żonaty (rozdzielność majątkowa)

 właściciel mieszkania/domu

 najemca od osoby prywatnej

 właściciel mieszkania/domu

 najemca od osoby prywatnej

 mieszkanie komunalne/inne

 mieszkanie służbowe

 mieszkanie komunalne/inne

 mieszkanie służbowe

Nr telefonu do kontaktu
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji

Status mieszkaniowy

 mieszkający u rodziny

 mieszkający u rodziny

Liczba osób w gospodarstwie
domowym
1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ AKTUALNIE UZYSKIWANYCH DOCHODÓW NETTO:
Kredytobiorca 1

Źródło dochodu

Nazwa i adres pracodawcy
Miesięczny dochód netto

Kredytobiorca 2

 umowa o pracę na czas nieokreślony

 umowa o pracę na czas nieokreślony

 umowa o pracę na czas określony do dnia ……………..

 umowa o pracę na czas określony do dnia ……………..

 działalność gospodarcza – KPIR / pełna księgowość

 działalność gospodarcza – KPIR / pełna księgowość

 działalność gospodarcza – karta podatkowa

 działalność gospodarcza – karta podatkowa

 działalność gospodarcza – zryczałtowany pod. dochodowy

 działalność gospodarcza – zryczałtowany pod. dochodowy

 renta na czas nieokreślony

 renta na czas nieokreślony

 renta na czas określony do dnia ………………

 renta na czas określony do dnia ………………

 emerytura

 dywidenda

 emerytura

 dywidenda

 umowa o dzieło/zlecenie

 umowa agencyjna

 umowa o dzieło/zlecenie

 umowa agencyjna

 kontrakt menedżerski

 kontrakt marynarski

 kontrakt menedżerski

 kontrakt marynarski

 bezrobotny z prawem do zasiłku

 bezrobotny z prawem do zasiłku

 bezrobotny bez prawa do zasiłku

 bezrobotny bez prawa do zasiłku

 inne (jakie?, np. 500+, zasiłki): ……..……………..

 inne (jakie?, np. 500+, zasiłki): ……..……………..

Miesięczny dochód netto osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie nie będących Kredytobiorcami

2. ZOBOWIĄZANIA BEZ UWZGLĘDNIENIA ZOBOWIĄZAŃ W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(w przypadku wspólnych zobowiązań proszę podać dane tylko u jednego Kredytobiorcy)
Kredytobiorca 1

Kredytobiorca 2

Ilość spłacanych kredytów
Suma miesięcznie spłacanych rat
kredytowych
Ilość posiadanych limitów
odnawialnych/kart kredytowych
Suma przyznanych limitów
odnawialnych/kart kredytowych
Ilość poręczonych kredytów
Suma miesięcznie poręczonych rat
kredytowych
Alimenty, obciążenia egzekucyjne
i inne zobowiązania (wymienić
jakie) - kwota
Miesięczne koszty mieszkania
(czynsz, prąd, woda, telefon, itp.)
Miesięczne koszty utrzymania
samochodu (ubezpieczenie, paliwo)

3. MAJĄTEK KREDYTOBIORCÓW
A) Nieruchomości:
Typ:
Mieszkanie/Dom/Działka

B) Ruchomości:
Typ:
środki transportu
maszyny
urządzenia

Imię i nazwisko właściciela

Imię i nazwisko właściciela

Adres oraz numer księgi
wieczystej nieruchomości

Powierzchnia w m2
(użytkowa domu,
mieszkania,
działki)

Dane identyfikacyjne
(marka, model, rok produkcji)

C) Majątek finansowy (środki na rachunkach, depozyty bankowe, akcje, udziały, inne papiery wartościowe):
Imię i nazwisko
Składniki majątku
Opis składnika majątku
posiadacza

wartość
rynkowa

Stanowi
zabezpieczenie
kredytu - podaj
nazwę banku

Wartość
rynkowa

Wartość

4. NIERUCHOMOŚĆ PROPONOWANA JAKO DODATKOWE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU
Typ:
Mieszkanie/Dom/Działka

Adres oraz numer księgi
wieczystej nieruchomości

Imię i nazwisko właściciela

Powierzchnia w m2
(użytkowa domu,
mieszkania,
działki)

wartość
rynkowa

Stanowi
zabezpieczenie
kredytu - podaj
nazwę banku

5. PRZYCZYNĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU O RESTRUKTURYZACJĘ ZADŁUZENIA JEST:
 Utrata pracy :
 zarejestrowany w Urzędzie Pracy od dnia ……………………………………………………………………..………………………………………….…….……
 niezarejestrowany w Urzędzie Pracy – powód niezarejestrowania: …..………………………………………………………………………..………….….……
Proszę podać nazwę i adres ostatniego pracodawcy: …..…….…………………………………………………………………………………………………….……..…….
Proszę podać datę rozwiązania umowy o pracę: …..................................................................................................................................................................
 Likwidacja lub upadłość zakładu pracy:
Proszę podać nazwę i adres pracodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Obniżenie średniomiesięcznych dochodów:
Proszę podać przyczynę: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
....................................................................................................... ......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
 Nieregulowanie zobowiązań przez moich kontrahentów:
Proszę podać nazwę i adres kontrahenta: ..................................................................................................................................................... ...........................
Proszę podać termin i kwotę należności: ..................;............................................................................................................................. .................................
 Wzrost comiesięcznych wydatków gospodarstwa domowego:
Proszę podać przyczynę: ...................................................................................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ................................
 Zdarzenie losowe (np. pożar, powódź, kradzież, itp.)
Opis zdarzenia: ............................................................................................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ................................
 Inne/dodatkowe informacje:
…..........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ........................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................ ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
6. Wnioskuję, aby wysokość miesięcznej raty w trakcie restrukturyzacji nie była wyższa niż
zdolność do obsługi produktu będę posiadał za

zł. Przewiduję, że pełną

miesięcy. Podejmowane działania, które dają uzasadnienie dla poprawy sytuacji

finansowej w przyszłości: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................. ................................................................................................................

7. Oświadczam, że prowadzę negocjacje/mam zawarte ugody z instytucjami finansowymi w sprawie restrukturyzacji posiadanych zobowiązań
finansowych:
 tak - prowadzę negocjacje

 tak – mam zawarte ugody

 nie prowadzę negocjacji/nie mam zawartych ugód

Dodatkowy opis/uwagi:
....................................................................................................................... ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................

8. Data płatności raty dla produktu niezabezpieczonego (dzień każdego miesiąca):

3

8

 13

 18

 23

Oświadczenie Kredytobiorcy

1.

Oświadczam, że nie składałem/am wniosku o ogłoszenie mojej upadłości.

Kredytobiorca I

2.

składałem/am wniosek o
ogłoszenie mojej upadłości

Kredytobiorca II

składałem/am wniosek o
ogłoszenie mojej upadłości

Przyjmuję do wiadomości, że wstępna ocena możliwości ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia produktu/ów kredytowego/wych będzie dokonywana na
podstawie dokumentów i informacji uzyskanych od Klientów oraz z baz lub zbiorów stosowanych w Banku oraz ma wyłącznie charakter szacunkowy i
informacyjny oraz jej wynik nie stanowi decyzji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowej i ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (dotyczy wniosku o restrukturyzację zadłużenia Kredytobiorcy polegającego na zawarciu nowej umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z
dnia 21 kwietnia 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami).

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku oraz przekazane ustnie są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Wiarygodność podanych we
wniosku i w załączonych dokumentach danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

...............
...............
...............
...............
Data,
.........
miejscowość,
...............
imię i
...............
nazwisko
i
...............
podpis
...............
Data,
Kredytobiorcy
.........
miejscowość,
1

Uzupełnia Pracownik
imię i Banku
Potwierdzam niniejszym własnoręczność złożonego/złożonych w mojej obecności podpisu Klienta/ Klientów.
nazwisko
i
Potwierdzam, iż wszyscy
Klienci
okazali oryginały dokumentów tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na Wniosku z danymi dokumentu tożsamości
Klienta.
podpis
Kredytobiorcy
2

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

Data, podpis i
pieczątka
pracownika
Banku
potwierdzając
ego

