
 

 
 

SPÓŁDZIELCZA KASA  

OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA 

ENERGIA 

  

      Załącznik nr 1 do Procedury renegocjacji i restrukturyzacji pożyczek i kredytów w SKOK Energia 
 

 
.........................................................................................          ......................................................................... 
Imię i nazwisko           Miejscowość, data 
 
......................................................................................... 
Adres zamieszkania 
 
......................................................................................... 
Adres korespondencyjny 
 
......................................................................................... 
Numer telefonu 

 
WNIOSEK RESTRUKTURYZACYJNY 

do Zarządu SKOK Energia 
 
 Niniejszym zobowiązuję się do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki/ek*: 

numer umowy/ów*: .................................................................................................................................................................................... ........................................................... 

 
wypłaconej/ych* ................................................................................................................,                 ............................................... 
            (imię i nazwisko)            (nr członkowski)

         
 w miesięcznych ratach w wysokości nie mniejszej niż ............................................................................ zł 
         (kwota miesięcznych wpłat) 

 płatnych do ................................................... dnia każdego miesiąca, 
 
 począwszy od ................................................... aż do spłaty całości zadłużenia. 
           (data początku spłaty) 

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

(inny sposób)* 

 
Jednocześnie wnoszę o: 

 wstrzymanie procedury windykacyjnej (nieskierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego  

i komorniczego)   

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

 (inne prośby)* 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Przyczyny braku spłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłaty:  

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

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

Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawczy (razem z wnioskodawcą): ............................................................ 

Łączny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy (netto): ............................................................ 

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego: ............................................................ 

Łączne zadłużenie z tytułu innych zobowiązań poza SKOK Energia: ............................................................ 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższe informacje: 

1. niniejszy wniosek nie stanowi o zawarciu umowy ugody. Wstrzymanie procedury windykacyjnej nastąpi 

jedynie w przypadku wyrażenia zgody na zaproponowane warunki przez Zarząd SKOK Energia, 

2. odsetki karne od przeterminowanego kapitału naliczane są codziennie, aż do spłaty całości zadłużenia, 

3. za rozpatrzenie wniosku pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 

 
Jako wyraz woli spłaty zadłużenia dokonuję wpłaty na ww. pożyczkę w wysokości ................................ zł. 



 

 
 

SPÓŁDZIELCZA KASA  
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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 
*- niepotrzebne skreślić     


