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II. PRZEDMIOT WNIOSKU
Wnioskuję(emy) o zmianę rodzaju oprocentowania kredytu/pożyczki:
ze zmiennego na okresowo stałe na okres 5 lat (dotyczy kredytu/pożyczki, którego obecny okres spłaty jest równy lub dłuższy niż 5 lat) lub maksymalną krotność
12 rat mniejszą lub równą obecnemu okresowi spłaty (dotyczy kredytu/pożyczki, którego obecny okres spłaty jest krótszy niż 5 lat).
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z okresowo stałego na zmienne.
III. INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. W przypadku wnioskowania o zmianę rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe – możliwy do uzyskania okres obowiązywania stałej stopy jest
równy:
a.
5 lat (tj. 60 rat kredytu/pożyczki) w przypadku kredytów/pożyczek, których obecny okres spłaty jest równy lub dłuższy niż 5 lat.
b. maksymalnej krotności 12 rat mniejszej lub równej obecnemu okresowi spłaty w przypadku kredytów/pożyczek, których obecny okres spłaty jest krótszy
niż 5 lat.
2. W przypadku kredytów/pożyczek, których obecny okres spłaty jest krótszy niż 1 rok (tj. 12 rat), nie ma możliwości objęcia pozostałego okresu spłaty
oprocentowaniem stałym.
3. Informację o ryzyku i skutkach stałej i zmiennej stopy procentowej znajdą Państwo w dokumencie „Informacja dla Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy o ryzykach
związanych ze świadczoną usługą”, stanowiącym integralny element „Wniosku o zmianę warunków umowy”. Dokument jest dostępny również na stronie
internetowej Banku.
4. Wpływ poszczególnych rodzajów oprocentowania na orientacyjną wysokość raty zobowiązania oraz orientacyjne tempo spłaty kapitału znajdą Państwo w
dokumencie „Symulacje modelowe” dostępnym na stronie internetowej Banku.
5. W każdej chwili – zarówno przed złożeniem wniosku jak i w trakcie jego procesowania – mają Państwo możliwość uzyskania za pośrednictwem Wirtualnego
Oddziału dodatkowych, zindywidualizowanych informacji na temat wpływu poszczególnych rodzajów oprocentowania na Państwa zobowiązanie, w tym
symulacji harmonogramu spłat przy założeniu zmiany stopy procentowej w oparciu o stawkę referencyjną/stopę bazową obowiązującą w dniu sporządzenia
symulacji.
6. Złożenie wniosku o zmianę rodzaju oprocentowania nie jest równoznaczne z jego automatyczną realizacją. Wniosek podlega analizie zakończonej wydaniem
indywidualnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji pozytywnej zostanie sporządzony aneks do umowy kredytu/pożyczki, na podstawie którego dojdzie do
realizacji zmiany rodzaju oprocentowania.
7. W przypadku zmiany oprocentowania ze stopy zmiennej na okresowo stałą wysokość stopy bazowej zostanie określona w aneksie (stopa bazowa obowiązująca
w dniu sporządzenia aneksu).
8. Po sporządzeniu a przed zawarciem aneksu do umowy kredytu/pożyczki otrzymają Państwo drogą elektroniczną do wglądu i akceptacji jego treść wraz z
dodatkową dokumentacją, szczegółowo obrazującą wpływ zmiany rodzaju oprocentowania na Państwa zobowiązanie.
9. Niniejszy wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców podpisami zgodnymi z wzorami dostępnymi w Banku. Bank dokona
weryfikacji prawdziwości podpisów poprzez porównanie ich z dostępnymi wzorami, a w przypadku braku zgodności rości sobie prawo do nawiązania kontaktu z
Kredytobiorcami/Pożyczkobiorcami celem dokonania dodatkowych czynności uwierzytelniających.

IV. OŚWIADCZENIA WSZYSTKICH WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
1. Oświadczam(y), że zapoznałem(am/liśmy) się z warunkami zmiany rodzaju oprocentowania określonymi w sekcji III. niniejszego wniosku oraz dokumencie
„Symulacje modelowe” dostępnym na stronie internetowej Banku i je akceptuję(emy).
2. Oświadczam(y), że jestem(śmy) świadomy(a/i) ryzyka i skutków stałej i zmiennej stopy procentowej opisanych w dokumencie „Informacja dla
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy o ryzykach związanych ze świadczoną usługą”, stanowiącym integralny element „Wniosku o zmianę warunków umowy”, i je
akceptuję(emy).
3. Przyjmuję(emy) do wiadomości, że złożenie niniejszego dokumentu nie jest równoznaczne z automatyczną zmianą warunków umowy w zakresie rodzaju
oprocentowania, a mój/nasz wniosek zostanie poddany analizie zakończonej wydaniem indywidualnej decyzji kredytowej.
4. Jestem(śmy) świadomy(a/i), że zmiana rodzaju oprocentowania stanowi zmianę warunków umowy i jej realizacja wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do
umowy kredytu/pożyczki.
5. Zostałem(am/liśmy) poinformowany(a/i), że w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych, zindywidualizowanych informacji na temat wpływu zmiany rodzaju
oprocentowania na moje/nasze zobowiązanie, mogę uzyskać je kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem Banku.
6. Oświadczam(y), iż otrzymałem(am/liśmy) wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszego wniosku.
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