
Wniosek o wakacje kredytowe

INFORMACJA
1 Właściwe zakreślić X
2  1÷3 raty: jeśli klient skorzystał już z wakacji kredytowych na zasadach określonych w moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego obowiązującego w Santander Consumer Multirent sp. z o.o. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.; 1÷6 raty: jeśli klient nie skorzystał z wakacji kredytowych 
na zasadach określonych w ww. moratorium pozaustawowym.

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 (nie więcej niż 3 lub 6 rat2):

Zmiana harmonogramu nastąpi od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono poprawnie uzupełniony wniosek.

 zmniejszeniu do kwoty  ....................................  netto wysokości raty/rat (nie więcej niż 3 lub 6 rat2):

Zmiana harmonogramu nastąpi od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono poprawnie uzupełniony wniosek. 

II. 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 SCM zawiadomi mnie na piśmie o dokonaniu zmiany, przesyłając listownie nowy harmonogram 

spłaty rat, na co wyrażam bezwarunkową zgodę.  

III. Oświadczenia Klienta:

• Składając wniosek oświadczam, że prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo (określone wyżej jako nazwa korzystającego/pożyczkobiorcy) zostało 
dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami. 

•  Prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo (określone wyżej jako nazwa Korzystającego/Pożyczkobiorcy) posiada kod PKD1: 

 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 

 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 

 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 

 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

 1 rata,  2 raty,  3 raty,  4 raty,  5 rat,  6 rat. – właściwe zakreślić X

 1 rata,  2 raty,  3 raty,  4 raty,  5 rat,  6 rat. – właściwe zakreślić X



Wniosek o wakacje kredytowe

INFORMACJA

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

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

Data

 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 

 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 

 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 

 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 

 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 

 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 

 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 85.59.A – Nauka języków obcych;

 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 

 86.90.D – Działalność paramedyczna; 

 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny; 

 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 

 91.02.Z – Działalność muzeów;

 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 

 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 

 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

 Inne, niewymienione powyżej, które dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach 
handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.
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