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Odroczenie rat COVID-19 czyli ulga w spłacie kredytu
Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu wobec zagrożenia powstałego w związku z ograniczeniami
związanymi z rozprzestrzenianiem się pandemii koronowirusa COVID-19, udostępnił dla swoich Klientów
rozwiązania pozwalające odroczyć spłaty rat kredytu.
1) Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych.Bank umożliwia
odroczenie:
- spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy,
- części kapitałowej na okres do 6 miesięcy &ndash; odsetki płatne w terminach wynikających z umowy
kredytu,
- raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy (dotyczy kredytów obrotowych z jednorazowym terminem
spłaty i kredytów z harmonogramem spłat znajdujących się w okresie karencji spłaty kapitału).
Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:
- wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia lub
- po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności,
- w przypadku odroczenia w spłacie odsetek &ndash; płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie.
Odroczenie terminu spłaty rat kredytu może dotyczyć kredytów obrotowych oraz kredytów
inwestycyjnych.
Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłaty rat dla przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych
2) Szczegóły rozwiązań dla osób fizycznych. Bank umożliwia odroczenie na okres 3 miesięcy:
- spłaty rat kapitałowo-odsetkowych (dotyczy kredytów w spłacie annuitetowej),
- spłaty rat kapitałowych (dotyczy kredytów w spłacie rat malejących).
Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:
- wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia lub
- po okresie odroczenia pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności.
Odroczenie terminu spłaty rat kredytu może dotyczyć kredytów gotówkowych, mieszkaniowych oraz
hipotecznych.
Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla osób fizycznych
Wnioski o odroczenie terminu spłaty rat kredytu należy składać, nie później niż 5 dni roboczych przed
ustalonym w harmonogramie terminem spłaty kredytu, za pośrednictwem:
- adresu e-mail: bank@bsraciborz.pl &ndash; należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych
formularzy lub
- listownie/kurierem na adres placówki Banku z dopiskiem &bdquo;Odroczenie rat COVID - 19&rdquo; lub
- w placówkach Banku Spółdzielczego.
Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy
wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa
niezwłocznie.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku
Spółdzielczego w Raciborzu mogą pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej
godzin otwarcia - informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

http://www.bsraciborz.pl/joom1011

Kreator PDF

Utworzono 3 June, 2020, 13:50

