
Wniosek o zmniejszenie wysokości rat leasingu/pożyczki 

INFORMACJA

Wniosek należy podpisać i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl
1 Właściwe zakreślić X

Czytelny/e podpis/y Korzystającego/Pożyczkobiorcy 
zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji   

Data

Nazwa Korzystającego/Pożyczkobiorcy:

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

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

e-mail:  .............................................................................................................................

nr telefonu:  ......................................................................................................................  

WAŻNE: prosimy o podanie wszystkich powyższych danych kontaktowych, aby usprawnić proces obsługi bieżącego wniosku i umowy/umów.

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław

Dotyczy1:

  Umowy/Umów leasingu/pożyczki o numerze/numerach  ..............................................................................................................................................

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

  wszystkich zawartych Umów leasingu/pożyczki 

I. Zwracam się z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłaty rat leasingu/pożyczki polegającej na1: 

  maksymalnym zmniejszeniu wysokości raty/rat za miesiąc:

  zmniejszeniu do kwoty  ...................................  netto wysokości raty/rat za miesiąc:

Uzasadnienie wniosku (obowiązkowe):

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

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

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

II. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prosimy o przedstawienie symulacji nowego harmonogramu spłaty rat1:

  na podany adres e-mail    telefonicznie na podany numer telefonu

III. Oświadczamy, iż na dzień dzisiejszy nie posiadamy przeterminowanych należności wobec Santander Consumer Multirent sp. z o.o. (SCM).

IV. Przyjmuję do wiadomości, że:

a) Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku nie są pobierane opłaty wynikające z Tabeli Opłat Dodatkowych/Tabeli Opłat i Prowizji.
b) SCM przysługuje prawo odmowy wykonania wnioskowanej zmiany bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku posiadania przez Klienta 

przeterminowanych należności wobec SCM. 
c) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zaakceptowania przeze mnie symulacji nowego harmonogramu SCM zawiadomi mnie na piśmie 

o dokonaniu zmiany, przesyłając listownie uzgodniony harmonogram spłaty rat, na co wyrażam bezwarunkową zgodę. 
 

 

Szanowny Kliencie, 
Chcielibyśmy w przyszłości skontaktować się z Tobą w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty, dlatego zachęcamy do wyrażenia poniższej zgody1:

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na używanie przez Administratora Danych Osobowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez 
telefon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów kierowania do mnie marketingu bezpośredniego Administratora Danych Osobowych, również 
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy finansowania.

Administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 B. Szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej www.scmultirent.pl

  08/2020,   09/2020,   10/2020,   11/2020,   12/2020,   01/2021. – właściwe zakreślić X

  08/2020,   09/2020,   10/2020,   11/2020,   12/2020,   01/2021. – właściwe zakreślić X
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