
 
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Odział w _________________________________ 
 

 
 ____________________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy) 
 

____________________________________ 
(adres Kredytobiorcy) 

 
____________________________________ 

(PESEL Kredytobiorcy) 

 

 

 

 

Dotyczy Umowy kredytu nr     ………………………………………………… z dnia ……………………………………………: 

 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU  MIESZKANIOWEGO   

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r.  

o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 
 

Pouczenia: 

• Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi na okres maksymalnie:  
1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. -  dwóch miesięcy; 
2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - dwóch miesięcy; 
3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - miesiąca w każdym kwartale. 

 
[UWAGA: okres zawieszenia kredytu rozpoczyna się najwcześniej od dnia złożenia wniosku w Banku oraz kończy się 
najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym odpowiednio w pkt. 1), 2) lub 3). W przypadku złożenia wniosku w Banku po 
rozpoczęciu okresu wskazanego powyżej, okres zawieszenia spłaty kredytu będzie krótszy] 
 

• Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu 
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

• W przypadku kredytu zaciągniętego przez więcej niż jednego Kredytobiorcę, Wniosek musi zostać podpisany przez 
wszystkich Współkredytobiorców. 
 

Niniejszym wnioskuję/wnioskujemy o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego mi/nam na podstawie Umowy 
kredytu o wyżej wskazanym numerze. 

Wnioskowany termin zawieszenia spłaty kredytu: 

A. W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.  

(w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy): 

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2022 r. 

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu wrześniu 2022 r. 

(Uwaga! Należy zaznaczyć maksymalnie dwie pozycje) 

B. W okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
        (w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy):  

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu październiku 2022 r. 

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu listopadzie 2022 r. 

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu grudniu 2022 r. 

 (Uwaga! Należy zaznaczyć maksymalnie dwie pozycje) 
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WYPEŁNIA BANK: 

Data wpływu niniejszego wniosku do Banku Spółdzielczego we Włoszczowie:   ………………………………. Podpis pracownika Banku: …………………………………… 

Miejscowość,         data
………………………….. , ……………………………… 

wniosku.
b)  jestem świadomy/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia w niniejszym 
mieszkaniowych;

 Umowa  kredytu wskazana  w  niniejszym  wniosku  została  zawarta  w  celu zaspokojenia  własnych  potrzeb a)
Oświadczam/Oświadczamy, że:5.
potrzeb mieszkaniowych.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych 4.
z Umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu.
W okresie  zawieszenia spłaty  kredytu nie  jestem/  nie  jesteśmy zobowiązani do  dokonywania płatności  wynikających 3.
spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do Umowy kredytu.
Okres  kredytowania  oraz  wszystkie  terminy  przewidziane  w  umowie o kredyt  ulegają  przedłużeniu  o  okres  zawieszenia 2.
z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Okres  zawieszenia  spłaty  kredytu  nie  jest  traktowany  jako  okres  kredytowania  zgodnie  z  zapisami  art.  73  ust.10  Ustawy 1.

Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadomy/jesteśmy świadomi, że:

(Uwaga – należy zaznaczyć maksymalnie jedną pozycje)

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu grudniu 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu listopadzie 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu październiku 2023 r.

(w wymiarze maksymalnie jednego miesiąca):

W okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.F.

(Uwaga – należy zaznaczyć maksymalnie jedną pozycje)

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu wrześniu 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu lipcu 2023 r.

(w wymiarze maksymalnie jednego miesiąca):

W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.E.

(Uwaga – należy zaznaczyć maksymalnie jedną pozycję)

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu czerwcu 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu maju 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu kwietniu 2023 r.

(w wymiarze maksymalnie jednego miesiąca):

W okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.D.

(Uwaga – należy zaznaczyć maksymalnie jedną pozycję)

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu marcu 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu lutym 2023 r.

❑ zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu styczniu 2023 r.

(w wymiarze maksymalnie jednego miesiąca):

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.C.
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