
Wniosek o wakacje kredytowe dla kredytów/pożyczek samochodowych  
z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej  
działalności gospodarczej

INFORMACJA
1 Określenie „pierwotne moratorium pozaustawowe” oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora 

bankowego (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązującego w Santander Consumer Bank S.A. w 
okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

2 W przypadku dokonania wyboru ilości rat do prolongaty dla którego zostanie przekroczony maksymalny łączny okres 9 miesięcy, prolongata zostanie skrócona do tego okresu.

Dotyczy umowy kredytu/pożyczki samochodowej numer: ........................................................................................................................................

Nazwa przedsiębiorstwa  .............................................................................  z siedzibą  ....................................................................................................  

nr REGON  ................................................................. nr NIP  ....................................................................., nr KRS  ........................................................ , 

prowadzone/reprezentowane przez:

1. Imię  .................................................................  nazwisko  .................................................................................  PESEL  ...............................................

2. Imię  .................................................................  nazwisko  .................................................................................  PESEL  ...............................................

3. Imię  .................................................................  nazwisko  .................................................................................  PESEL  ...............................................

4. Imię  .................................................................  nazwisko  .................................................................................  PESEL  ...............................................

5. Imię  .................................................................  nazwisko  .................................................................................  PESEL  ...............................................

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

telefon: ....................................................................

Okres zawieszenia i typ prolongaty:

Typ prolongaty: 

 prolongata rat kapitałowych,

 prolongata rat kapitałowo-odsetkowych.

Wnioskowany okres zawieszenia:

•  ilość rat:      

 1 rata,  2 raty,   3 raty,  4 raty,  5 rat,   6 rat,  7 rat,  8 rat,   9 rat,

(1÷9, jeśli klient skorzystał już z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym1 maksymalny 
łączny okres poprzedniej i obecnej prolongaty nie może przekroczyć 9 miesięcy2)  

Oświadczenia Klienta:

• Składając Wniosek oświadczam, że jestem dotknięty/-a skutkami pandemii COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami. 

• Prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo (określone wyżej jako dane kredytobiorcy/pożyczkobiorcy) posiada kod PKD (właściwe zakreślić X): 

 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;

 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; 



Wniosek o wakacje kredytowe w związku z sytuacją epidemiologiczną

Czytelny(e) podpis(y) Kredytobiorcy(ów) 
Reprezentanta(ów)

 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;

 96.04.Z – Działalność rolnicza3;

 96.04.Z – Działalność agroturystyczna polegająca na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
                 rolnych innych usług związanych z pobytem turystów4;

 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. 

3 Definicja działalności rolniczej zgodna z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
4 Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w zakresie agroturystyki obejmuje również grupę przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego 

zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z).
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