
Wakacje Kredytowe 
jak prawidłowo złożyć wniosek EBO? 

1. Zalogować się do EBO i wybrać WNIOSKI 

 

 

2. Następnie z kategorii Wnioski bankowe wybrać DOSTĘPNE WNIOSKI. 

 

 

3. Wybrać ZŁÓŻ WNIOSEK z opcji Wakacje Kredytowe. 

 

 

4. Pobrać plik Zał. Nr 1 - Wniosek o wakacje kredytowe.docx i zapisać na lokalnym urządzeniu 

 



 

Sposób złożenia wniosku różni się w zależności od liczby osób będących Kredytobiorcami: 

• Gdy kredyt udzielony został jednej osobie (jeden Kredytobiorca), wniosek można złożyć na dwa 

sposoby: 

- pierwszy sposób: 

o Pobrać plik formularza i zapisać na lokalnym urządzeniu 

o Uzupełnić wymagane pola – plik format MS Word 

o W polu podpis wpisać „komputerowo” swoje imię i nazwisko 

o Zapisać plik na lokalnym urządzeniu 

o Przesłać plik do Banku poprzez Dodaj pliki i wskazanie wypełnionego oraz zapisanego wcześniej 

pliku formularza 

o Jeśli wszystko jest w porządku, klikamy DALEJ 

o A następnie PODPISZ I PRZEKAŻ 

 

- drugi sposób: 

o Pobrać plik formularza i zapisać na lokalnym urządzeniu 

o Uzupełnić wymagane pola – plik format MS Word i wydrukować lub wydrukować formularz i 

wypełnić go ręcznie 

o Na wydrukowanym formularzu we wskazanym miejscu podpisać się zgodnie ze wzorem podpisu 

złożonym w Banku 

o Zeskanować wypełniony formularz lub użyć aparatu w smartfonie w celu zapisania 

zeskanowanego formularza do pliku 

o Przesłać plik do Banku poprzez wybranie kafelka DODAJ PLIKI i wskazanie wypełnionego oraz 

zapisanego wcześniej skanu formularza 

o Jeśli wszystko jest w porządku, klikamy DALEJ 

o A następnie PODPISZ I PRZEKAŻ 

 

• Gdy kredyt udzielony został więcej niż jednej osobie (dwóch lub więcej Kredytobiorców): 

o Pobrać plik formularza i zapisać na lokalnym urządzeniu 

o Uzupełnić wymagane pola – plik format MS Word i wydrukować lub wydrukować formularz i 

wypełnić go ręcznie 

o Na wydrukowanym formularzu we wskazanych miejscach podpisują się wszyscy Kredytobiorcy, 

zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi w Banku 

o Zeskanować wypełniony formularz lub użyć aparatu w smartfonie w celu zapisania 

zeskanowanego formularza do pliku 

o Przesłać plik do Banku poprzez wybranie kafelka DODAJ PLIKI i wskazanie wypełnionego oraz 

zapisanego wcześniej skanu formularza 

o Jeśli wszystko jest w porządku, klikamy DALEJ 

o A następnie PODPISZ I PRZEKAŻ 

 


