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Uwaga:
1. Wypełnij niniejszy dokument czytelnie, co pozwoli na jego szybsze przeprocesowanie przez Bank.
2. Parafuj wszystkie strony dokumentu, na których nie składasz podpisu.
3. Uzupełnij oznaczone miejsca w formularzu poniżej (numer umowy kredytu znajdziesz na dokumencie umowy, na harmonogramie
spłat otrzymanym od Banku oraz w Bankowości Internetowej).
4. Nie zapomnij wypełnić pola ze wskazaniem miesięcy karencji (maksymalnie 6 miesięcy).
5. Złóż podpisy pod dokumentem zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów złożoną w Banku.
6. W przypadku gdy twój kredyt był poręczany przez inne osoby lub na zawarcie kredytu wyrażał zgodę twój współmałżonek
uzyskaj ich podpis pod dokumentem (zgodny z podpisem na dokumencie uprzednio podpisywanym w banku).
7. Jeśli składasz podpisy w imieniu spółki upewnij się, że aneks jest podpisywany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS.
8. Zeskanuj uzupełniony i podpisany Aneks, a następnie wyślij go do Banku poprzez wiadomość w Bankowości Internetowej Idea
Cloud (Centrum informacji -> Nowa wiadomość) lub na adres e-mail wakacje.kredytowe@ideabank.pl
9. Za rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie Aneksu Bank nie pobiera prowizji.

Kredytobiorca:
(poniżej uzupełnij dane, jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub osobą fizyczną)

Nazwa firmy
Imię i nazwisko

Pesel

NIP

Umowa kredytu nr

(poniżej uzupełnij dane swojej firmy, jeśli podpisujesz umowę w imieniu spółki)

Nazwa spółki
i forma prawna
KRS
Umowa kredytu nr

NIP

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuacje finansową
Kredytobiorcy, wnioskuję o zawarcie z:
Idea Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000026052; NIP:
5260307560; REGON: 011063638; Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 156 803 962,00 PLN, (zwana dalej Bankiem),
aneksu do wyżej wskazanej Umowy kredytu o następującej treści:
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości)
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ANEKS DO UMOWY KREDYTOWEJ
§1
1. Dotychczasową treść Części Szczególnej Umowy IV ,,Parametry Kredytu” dotyczącą karencji skreśla się, a w to miejsce wpisuje się nową
treść w brzmieniu:

Okres i typ karencji:
miesięcy karencji (maksymalnie 6 miesięcy)

I. w spłacie kapitału od wejścia w życie Aneksu, przy czym niespłacany w okresie karencji kapitał podlegać będzie spłacie zgodnie z
otrzymanym nowym Harmonogramem Spłat, który zostanie przekazany przez Bank po zaakceptowaniu Aneksu.
albo:
II. w kwocie stanowiącej 80% raty kapitałowej od wejścia w życie Aneksu rozłożone na cały okres kredytowania, pozostała część
20% każdorazowej raty kapitałowej pozostaje wymagalna w okresie karencji (dotyczy jedynie kredytów, w których oprocentowanie wynosi 0%, a kredyt jest spłacany w formie spłaty rat kapitałowych)

2. Okres Kredytu ulega wydłużeniu o okres karencji wskazany w ust. 1 powyżej.
3. W związku z powyższym po dniu wejścia w życie niniejszego Aneksu Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty rat kapitałowo –
odsetkowych lub kapitałowych w terminach i kwotach wskazanych w nowym Harmonogramie Spłat.
4. Zmiana warunków Umowy Kredytu obowiązuje od dnia wejścia w życie Aneksu.
5. W związku z rozpatrzeniem złożonego przez Kredytobiorcę wniosku oraz zawarciem Aneksu Bank nie pobierze prowizji.

§2
1. Od dnia wejścia w życie niniejszego Aneksu wysokość rocznej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego określona jest w
Regulaminie kredytowania Idea Bank S.A., stanowiącym integralną część Umowy Kredyt
2. W związku z powyższym w mocy pozostają wszystkie pozostałe postanowienia zawarte w Umowie Kredytu, w tym uprawnienia do
podwyższenia oprocentowania Kredytu w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, w przypadkach i w
wysokości określonej w Umowie Kredytu.
3. Aneks wchodzi w życie w dniu jego zaakceptowania przez Bank. Bank przekaże informację o jego zaakceptowaniu poprzez Bankowość
Internetową lub poprzez wiadomość e-mail, odpowiednio do formy przekazania Aneksu przez Kredytobiorcę. Jednocześnie Strony zgodnie
ustają, że taka forma zawarcia Aneksu jest ważna i skuteczna niezależnie od innych postanowień Umowy Kredytu i Regulaminu.
4. W przypadku niezaakceptowania Aneksu Bank wskaże przyczynę jego niezaakceptowania poprzez Bankowość Internetową lub poprzez
wiadomość e-mail, odpowiednio do formy przekazania Aneksu przez Kredytobiorcę.

§3
1. Kredytobiorca jest zobowiązany do dostarczenia do Banku oryginału Aneksu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część w
formie pisemnej, podpisanej przez Kredytobiorcę (i Poręczyciela oraz Współmałżonka – o ile dotyczy) w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron w terminie 3 (trzech) miesięcy od przekazania skanu Aneksu do Banku. Obowiązek ten nie zachodzi w
przypadku, gdy do zawarcia Aneksu nie dojdzie w trybie wskazanym w §2 ust. 3-4 powyżej.
2. Kredytobiorca oświadcza, że jego podpis na Aneksie (oraz podpisy Poręczycieli, Współmałżonka – o ile dotyczy) został złożony
własnoręcznie
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§4
Niniejszy Aneks został sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

Miejscowość, data i czytelne podpisy Kredytobiorcy / osób reprezentujących Kredytobiorcę

KREDYTOBIORCA

Podpisy i pieczątki osób działających w imieniu Banku wraz z pieczątką Banku

BANK

Wyrażam zgodę na zawarcie niniejszego aneksu oraz wydłużenie okresu kredytowania oraz oświadczam, że zapoznałem się z jego treścią i
akceptuję jego wszystkie postanowienia:

Miejscowość, data i czytelne podpisy Poręczyciela/i / osób reprezentujących Poręczyciela/i *

Miejscowość, data i czytelny podpis Współmałżonka/i *

* o ile dotyczy
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