Załącznik nr 7
do trybu postępowania z wierzytelnościami przekazanymi do CRW

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ

Dotyczy umowy nr
Imię (Imiona)

PESEL:

Nazwisko:

Nazwa dok. tożsamości:

Stan cywilny:

Nr dok. tożsamości:

Nazwisko rodowe:
adres zamieszkania:
Kod pocztowy:

adres korespondencyjny (inny, niż zamieszkania):
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość:

ul, nr domu i lokalu:

Ulica, nr domu i lokalu:

Tel. Stacjonarny:

e-mail:

Tel. Komórkowy:
Proszę o aktualizację danych zgodnie z ww. wskazaniami.
PROPOZYCJE RESTRUKTURYZACYJNE:
Proszę o zawarcie umowy restrukturyzacyjnej polegającej na rozłożeniu spłaty na miesięczne raty w wysokości
płatne

dnia każdego miesiąca, począwszy od:

inne propozycje restrukturyzacyjne:

Przyczyny pogorszenia się sytuacji finansowej uniemożliwiającej spłatę zobowiązania na dotychczasowych warunkach:

DOKONANA WPŁATA UWIARYGADNIAJĄCA:
data

kwota:

DANE FINANSOWE (miesięczne):
dochód gospodarstwa
domowego

liczba osób na
utrzymaniu

wydatki na czynsz

wydatki na energię

wydatki na
komunikację

wydatki na ogrzewanie

opłaty abonamentowe
(tel./TV/internet)

wydatki na bieżącą
konsumpcję

wysokość obciążeń
egzekucyjnych

inne stałe wydatki (np.
alimenty)
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Posiadane zobowiązania poza PKO Bankiem Polskim SA:
L.p.

Nazwa wierzyciela

Kwota
miesięcznej raty

kwota
zadłużenia

Końcowy
termin spłaty

Rodzaj
zobowiązania

Ustanowione
zabezpieczenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posiadany majątek:
L.p.

Rodzaj majątku (rodzaj i adres nieruchomości typ, nazwa urządzenia)

Wartość w PLN

Wysokość obciążenia i nazwa
wierzyciela (hipoteka, zastaw,
przewłaszczenie):

Oświadczam, że stosunki majątkowe małżeństwa są uregulowane na zasadach:
ustawowej wspólności majątkowej
rozdzielności majątkowej
inne
Oświadczam, że wystąpiłam/em z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
TAK
NIE
Do wniosku załączam:
zaświadczenie o dochodach
PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku
dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej

1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15 danych określonych
w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, które ujawniłem w niniejszym wniosku i jednocześnie
oświadczam, że dane te przekazuję PKO Bankowi Polskiemu SA dobrowolnie.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania, którego dotyczy niniejszy wniosek i jednocześnie
potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.2
upoważniam/ nie upoważniam PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie lub bezpośrednio przez PKO Bank Polski SA do biur informacji gospodarczych o udostępnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań, niniejsza zgoda jest ważna przez 30 dni od daty udzielania.

Własnoręczny, czytelny podpis Wnioskodawcy

1

-

2

aktualna polisa ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki1

Miejscowość

Data

od ognia i innych żywiołów – w przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest nieruchomość zabudowana a Bank nie jest w jej
posiadaniu,
od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych żywiołów albo typu „Casco” – w przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty wierzytelności
jest ruchomość a Bank nie jest w jej posiadaniu.

Dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas oświadczenia w powyższym zakresie albo chce zmienić treść złożonego oświadczenia.
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