Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej –
Megahipoteka/ kredyt preferencyjny

NUMER WNIOSKU:
Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Nazwisko

CIF

Nazwisko

CIF

Nazwisko

CIF

Nazwisko

CIF

Nazwisko

CIF

Nazwisko

CIF

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Zatrudnienie w Alior Bank: Tak / Nie*
Imię

Drugie imię

Wnioskuję/wnioskujemy o zmianę umowy nr ________________________________w zakresie:
Zmiana dnia spłaty raty
Wnioskowany dzień spłaty raty:
Zmiana rachunku do spłaty kredytu
Nr rachunku (w przypadku zmiany lub dodania rachunku
do spłaty):
zmiana

dodanie

usunięcie

Informujemy, że wniosek o zmianę dnia spłaty raty lub rachunku do spłaty, nie wymaga załączenia
dodatkowej dokumentacji.

Zmiana kwoty kredytu

Wnioskowana kwota podwyższenia/obniżeni(w PLN):
Informacje dodatkowe:

podwyższenie

obniżenie

W przypadku posiadania ubezpieczenia:
1) na życie w TU Europa
2) nieruchomości w TU Europa
Informujemy, że podwyższenie kwoty kredytu wymaga
zwiększenia opłaconej składki za pozostały okres
ubezpieczenia.
Koszt inwestycji (w związku ze zmianą warunków umowy):
Cena zakupu:

Cena zakupu (wartość) działki:

Koszty budowy:
Koszt remontu/wykończenia/adaptacji:
Koszt wyceny:
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Koszt przygotowania dokumentacji budowlanej:
Prowizja pośrednika:

Udział własny wniesiony:

Udział własny do wniesienia:

Zmiana okresu kredytowania
skrócenie

wydłużenie

Zmiana okresu wykorzystania kredytu
skrócenie

Wnioskowany okres kredytowania
(w miesiącach):

Wnioskowany okres wykorzystania kredytu:
(w miesiącach):

wydłużenie
Informacje dodatkowe:

Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)
Na podstawie przedstawionej symulacji spłat dla kredytu
udzielonego w PLN/ w walucie w której osiągam
dochód* i symulacji spłat dla kredytu indeksowanego
walutą/
w
PLN*
zdecydowałem/zdecydowałam/
zdecydowaliśmy
o
wyborze
oferty
kredytu
indeksowanego
walutą/
w
PLN*,
świadomie
akceptując ryzyko związane ze wzrostem kursu waluty i
tym samym wzrostem miesięcznej raty i całego
zadłużenia.

Wnioskowana waluta kredytu:

Zmiana Współkredytobiorcy

przyłączenie

odłączenie

Nr CIF odłączanego współkredytobiorcy:
Dane współkredytobiorcy (przyłączenie) zostały
umieszczone w załączniku nr:

Opis wnioskowanej zmiany:
Zmiana zabezpieczenia
Zmiana

ustanowienie

zwolnienie

Hipoteka
Dane osoby trzeciej (jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości os. trzeciej):

Adres nieruchomości:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:
Województwo:

Nr lokalu:
Kod pocztowy:

Powiat:

Gmina:

Rodzaj nieruchomości: mieszkalna/ niemieszkalna*
Nr ewidencyjny działki:
Nr Księgi Wieczystej:
Informujemy, że zmiany związane z kwotą kredytu, okresem kredytowania, okresem wykorzystania
kredytu, przewalutowaniem, karencją indywidualną czy zmianą zabezpieczenia wymagają (w zależności od
zmiany) dołączenia do wniosku aktualnej dokumentacji finansowej oraz aktualnej dokumentacji dotyczącej
przedmiotu finansowania i zabezpieczenia.
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Opis wnioskowanej zmiany:
Zmiana klauzul umownych

Inne
Opis wnioskowanej zmiany:

Informujemy, że w związku z wnioskowaniem o zmiany związane z klauzulami umownymi lub inne, nie
wymienione we wniosku, Bank może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub dodatkową
dokumentację.
Do wniosku załączam/załączamy*:
1. Załącznik do wniosku o zmianę warunków umowy (nie wymagany w przypadku zmiany dnia spłaty i zmiany rachunku
do spłaty) – sztuk _____ (w zależności od liczby kredytobiorców) *
2. Wniosek kredytowy - część osobowa (dotyczy danych współkredytobiorcy – przystępującego do długu)*
3. Wniosek kredytowy – część osobowa (dotyczy właściciela nieruchomości występującego jako poręczyciel kredytu
(zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej)*
4. Dodatkowa dokumentacja*:
Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców
____________________________________________________

* niepotrzebne skreślić
Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności.
Data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku

Uwagi/dodatkowe informacje
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