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      Załącznik nr 1 do Wytycznych Zarządu SKOK Energia  
 
 

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

Imię i nazwisko            

 

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

Adres zamieszkania 

 

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

Nazwa zakładu pracy lub nazwa firmy – w przypadku ich właścicieli 

 

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

Numer telefonu 

 
WNIOSEK o odroczenie płatności raty 

„Wakacji kredytowych” 
 
 Niniejszym zwracam się z prośbą o odroczenie na okres ………….. m-cy* płatności raty z tytułu 

kredytu/pożyczki:  

 numer umowy: ........................................................................................... zawartej w dniu ………………………………………….…………   

 numer umowy: ........................................................................................... zawartej w dniu …………..……………………………..………… 

 numer umowy: ........................................................................................... zawartej w dniu …………..………………………………..……… 

 

Wysokość dotychczas uzyskiwanego dochodu: ……………………………………….… 

Wysokość obecnie uzyskiwanego dochodu: ……………………………………………. 

 

Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę** działalności gospodarczej. 

 

Oświadczam, że zalegam/nie zalegam** z płatnościami składek wobec ZUS, US.  

Wysokość zaległości***: ………………………………………….…………… 

 

Oświadczam, że prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (Firma), posiada/nie posiada** obciążeń z tytułu 

wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w stosunku do niej jest/nie jest** prowadzone 

postępowanie egzekucyjne oraz nie znajduje się w stanie likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie naprawcze 

i upadłościowe.  

Wysokość obciążeń z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych***: ……………………………....……………… 

 

Oświadczam, że dochód jest/nie jest** obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. 

 

Oświadczam, że z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego zalegam/nie zalegam** z opłatą podatku rolnego  

i składek na ubezpieczenie. 

 

Oświadczam, że zgłosiłem/am/ nie zgłosiłem/am** wniosku o upadłości konsumencką. 
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Oświadczam, że na wskazany we wniosku („Wniosek o odroczenie płatności raty „Wakacji kredytowych”), w związku 

ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, na adres e-mail oraz numer telefonu Kasa może kierować informacje 

dotyczące obsługi niniejszego Wniosku oraz informacje o ostatecznej decyzji Kasy w przedmiocie udzielenia 

„odroczenia spłaty rat”.  

Przyjmuję do wiadomości, że użytkowanie przeze mnie  telefonu stacjonarnego, komórkowego lub poczty 

elektronicznej nie chroni przed uzyskaniem dostępu, ingerencją w treść a nawet umożliwia podszycie się pod nadawcę 

przez nieuprawnione osoby i w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. 

Przyjmuję do wiadomości, że Kasa może odmówić udzielenia „odroczenia spłaty rat” po złożeniu przeze mnie 

niniejszego Wniosku oraz po ostatecznej weryfikacji udzielonych przeze mnie informacji. 

 

Opis aktualnej sytuacji finansowej:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Opis przewidywanej sytuacji finansowej i gospodarczej: 

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

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

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

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

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

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

 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku proszę o przekazanie nowego Harmonogramu 

spłaty w następujący sposób: 

 

                  na adres e mail: ……………………………………..  

-  przesłać pocztą listem poleconym na adres ………………………………………………………..………………..  

Jednocześnie oświadczam, że Wniosek o zawieszenie spłaty raty miesięcznej (wakacje kredytowe) składam  

w uzgodnieniu z Poręczycielami i pozostałymi Kredytobiorcami / Pożyczkobiorcami. 

 

 

……………………………………………………………………… 
                      Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1  

w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900 w zakresie wskazanym w umowie, jak również w zakresie pozostałych 

danych kontaktowych oraz informacji o zatrudnieniu i zobowiązaniu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w celu 

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jak również w celach księgowych, rachunkowych i 

archiwalnych oraz w celach dowodowych związanych z ochroną przed roszczeniami; 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty  

współpracujące ze SKOK w zakresie wykonywania działalności statutowej SKOK, w szczególności w zakresie 

prowadzenia działań windykacyjnych oraz Kasa Krajowa z siedzibą w Sopocie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez Kasę Krajową działalności określonej w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo 

– kredytowych oraz w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy. 

5. Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1876  

z  późn. zm.) Prawo bankowe, Kasa może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 

Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o 

zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK Energia, z siedzibą w Kozienice oraz Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz 

zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, po wygaśnięciu moich 

zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie 

dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

 

Ja niżej podpisany (a) wyrażam zgodę aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez SKOK Energia 

z siedzibą w Kozienicach oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do celów stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące mnie 

informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo – kredytowych były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w celu oceny zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ich wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym 

odwołanie zgody może nastąpić w Kasie, w której zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że 

odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.  

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z ”klauzulą informacyjną” dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez SKOK Energia i BIK. 

 

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

Podpis Wnioskodawcy 
* maksymalny okres 3 m-ce 
** niepotrzebne skreślić 
*** podać wysokość jeżeli występują     


