Зразок листа до банку (надання кредитних канікул, зменшення % ставки)
Начальнику
відділення
«БАНКУ»
__________________________________________
від позичальника ____________________________
Паспорт ___________________________, виданий
___________________________________________
Поручителя позичальника ____________________
Паспорт __________________________________,
Шановний(а)______________!
Станом на __.__.____ року я, ________________, користуюся споживчим кредитом (або
зазначається інший вид кредиту, відповідно до договору військовослужбовця з установою банку) ,
який наданий «БАНКОМ». Договір про надання кредиту № _______________ від __/__/____
(далі - Договір). Кредит мені видано ___________ відділенням «БАНКУ», на суму
___________ (Прописом тисяч грн. ___ коп.) гривень на купівлю _________ (зазначається у
разі отримання споживчого кредиту).
У зв’язку з призовом мене на військову службу в Збройні Сили України згідно Указу
Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 “Про часткову мобілізацію”, враховуючи
умови проходження військової служби в польових умовах, та не маючи на даний час змоги
вчасно та в повному обсязі дотримуватись встановленого графіку погашення заборгованості,
прошу розглянути можливість *:
1. Тимчасового перенесення строків оплати, як основного боргу, так і відсотків, що
нараховані по ньому на період проходження військової служби (або може зазначатись
клопотання про надання відстрочки у сплаті відсотків за користування кредитом на
зазначений період).
2. Не застосовувати штрафні санкції за кредитними зобов’язаннями на зазначений
період, до моменту моєї демобілізації.
3. Скасувати виплату відсотків або змінити відсоткову ставку, обумовлену в п._____
Договору, в сторону зменшення до ___ % (прописом), на період військової служби з
_________р., та скористатися цією можливістю для оплати, як основної суми зобов'язань , так
і нарахованих відсотків в зазначені строки.
Сподіваюсь на Вашу підтримку та розуміння, та те, що добропорядні партнерські
відносини допоможуть нам здолати усі труднощі в цей складний для усіх період.
З повагою
Дата ___________

___________ ПІБ (Клієнт «БАНКУ»)

* Довідково. Оскільки на даний час (до прийняття відповідного нормативно-правового акту)
конкретний вид допомоги в обслуговуванні кредитних зобов’язань визначається на договірних умовах
між установою банку та військовослужбовцем, з яким укладений кредитний договір,
військовослужбовець самостійно може визначити, яке з наведених у прикладі клопотань (п. 1-3)
порушувати у заяві.
Даний зразок листа є типовим, установою банку може бути витребувана й інша додаткова
інформація, що залежить від порядку роботи Банку-кредитодавця, виду кредиту тощо.

