
Prolongata 6 miesięcy 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oraz kierując się interesem społecznym wpisanym 
w naszą odpowiedzialną społecznie i gospodarczo działalność, BNP Paribas Lease Group sp. z o.o oferuje 
możliwość odroczenia płatności. 

Prolongata 6 miesięcy to produkt wystandaryzowany, którego warunki nie podlegają dalszym 

negocjacjom.  

Umożliwia przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy 

z jednoczesnym wydłużeniem umowy o 6 miesięcy na następujących warunkach: 

1. Karencja w spłacie kapitału i odsetek z jednoczesną kapitalizacją tych odsetek wyliczanych 
zgodnie z ze stopa procentową z umowy. 

2. Okres karencji – 6 miesięcy  
3. Wydłużenie umowy o okres karencji – 6 miesięcy 
4. Brak opłat wynikających w tabeli opłat i prowizji związanych ze zmianą harmonogramu oraz 

podpisaniem aneksu. W miesiącach, w których następuje zawieszenie spłat rat kapitałowo 
odsetkowych zostaną naliczone koszty w wysokości: 

 0,35% od kwoty niespłaconego kapitału w przypadku umów ze stopą oprocentowania dla 
Klienta w wysokości niższej niż 0,5% 

 0,25% od kwoty niespłaconego kapitału w przypadku umów ze stopą oprocentowania dla 
Klienta w wysokości wyższej bądź równej niż 0,5%. 

Orientacyjna kwota niespłaconego kapitału, od której kalkulowane będą powyższe koszty znajduje się 
w harmonogramie spłat załączonym do umowy o finansowanie w ostatniej kolumnie saldo, w linii z datą 
ostatniej zapłaconej raty. 

5. Pozostałe warunki umowy bez zmian 
 

Warunkiem zaakceptowania wniosku o prolongatę opisaną powyżej bez dostarczania dodatkowych 

dokumentów jest spełnienie następujących warunków: 

1. W momencie składania wniosku Klient nie posiadanie posiada należności przeterminowanych  
2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy umowa nie była restrukturyzowana 
3. W przypadku umów leasingu – umowa nie była przedmiotem cesji   

4. Umowa była zawarta przed 01.03.2020 

5. Prolongata dotyczy tylko należności niewymagalnych z tytułu rat pożyczki lub leasingu. Nie 

dotyczy należności z innego tytułu. 

 Załączony wniosek należy wypełnić i złożyć podpisy przez reprezentantów  na obu stronach 

wniosku. Podpisany skan należy wysłać na adres e-mail: klient@corp.bnpparibas.com  

Wniosek należy wysłać nie później niż 20 dni przed terminem wymagalności najbliższej raty przyszłej. 
W przypadku złożenia wniosku w okresie krótszym niż 20 dni od daty wymagalności najbliższej raty, rata 
ta będzie do zapłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramie. 
 
Uproszczona procedura rozpatrywania wniosków przewiduje, iż po akceptacji wniosku Klient otrzyma 
wiadomość zwrotną z nowo obowiązującym harmonogramem rat.  
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