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WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO  
(w oparciu o Ustawę  z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 

i pomocy kredytobiorcom) 
 

I. INFORMACJE O KREDYCIE HIPOTECZNYM  
udzielonym w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej 
niż waluta polska 
Kredytodawca: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  

Numer Umowy kredytu:  

Czy umowa kredytu została zawarta przed 
01.07.2022 r.? 

 TAK   NIE 

Czy ostatnia rata kredytu przypada po 
01.01.2023 r.? 

 TAK   NIE 

Oddział, w którym Klient korzysta 
z przedmiotowego kredytu: 

 

Liczba kredytobiorców:  

II.1. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy:  
 

PESEL:  

Adres zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 
 
 

Adres e- mail:  

Nr telefonu:  

II.2  INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 2. 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy: 
 
 

PESEL:  

Adres zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 
 
 

Adres e- mail:  

Nr telefonu:  

II.3. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 3. 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy: 
 
 

PESEL:  

Adres zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 
 
 

Adres e- mail:  

Nr telefonu:  
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II.4. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 4. 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy: 
 
 

PESEL:  

Adres zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 
 
 

Adres e- mail:  

Nr telefonu:  

III. WNIOSKOWANY OKRES  I WYMIAR ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU 

 

okres zawieszenia spłaty kredytu 
(należy wskazać okres korzystania 
z zawieszenia spłaty kredytu) 

- należy wskazać datę (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynającą 
okres odpowiednio miesięcznego / dwumiesięcznego 
zawieszenia spłaty kredytu, 

- data rozpoczynająca okres zawieszenia spłaty nie może być 
datą wcześniejszą od daty doręczenia wniosku do Banku, 

- w przypadku wskazania jako daty rozpoczęcia okresu 
zawieszenia spłaty daty wcześniejszej od daty doręczenia 
wniosku do Banku okres zawieszenia rozpocznie się z dniem 
doręczenia wniosku i trwać będzie miesiąc od tej daty,  

- w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane 
odsetki od kredytu, 

- okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie 
ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu  
(przypadające w tym czasie terminy  spłat raty kapitałowej, 
odsetkowej, kapitałowo – odsetkowej ulegają przesunięciu o 
wskazany okres), 

- w okresie zawieszenia kredytobiorca zobowiązany jest do 
dokonywania płatności opłat z tytułu ubezpieczeń, o ile takie 
są związane z umową 

01.08.2022 r. - 30.09.2022 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -2 miesiące 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
pierwszy miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca drugi 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 

01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -2 miesiące 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
pierwszy miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca drugi 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 

01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -1 miesiąc 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 

01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -1 miesiąc 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 

01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -1 miesiąc. 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 

01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. 
 TAK   NIE                                                              

maksymalny wymiar zawieszenia spłaty -1 miesiąc. 
……………………….. data (dzień, miesiąc, rok) rozpoczynająca 
miesiąc zawieszenia spłaty kredytu 
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IV. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY 
Należy wypełnić wszystkie oświadczenia przez każdego z kredytobiorców 
Niniejszym oświadczam, iż Umowa kredytu objęta niniejszym wnioskiem została zawarta w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 TAK   NIE                                                               TAK   NIE 
(Kredytobiorca 1)                                                           (Kredytobiorca 2) 
 

 TAK   NIE                                                               TAK   NIE 
(Kredytobiorca 3)                                                           (Kredytobiorca 4) 
 
(Zaznaczenie TAK przez co najmniej jedną osobę jest wystarczające dla skorzystania z zawieszenia spłaty 
kredytu).  
Niniejszym oświadczam, iż Umowa o kredyt objęta niniejszym wnioskiem jest jedyną umową, która będzie 
objęta zawieszeniem spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w oparciu o Ustawę  z dnia 
07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 
 

 TAK   NIE                                                               TAK   NIE 
(Kredytobiorca 1)                                                           (Kredytobiorca 2) 
 

 TAK   NIE                                                               TAK   NIE 
(Kredytobiorca 3)                                                           (Kredytobiorca 4) 
Niniejszym oświadczam, że: 

 korzystam    nie korzystam                           korzystam  nie korzystam 
(Kredytobiorca 1)                                                     (Kredytobiorca 2) 
 

 korzystam    nie korzystam                           korzystam  nie korzystam 
(Kredytobiorca 3)                                                     (Kredytobiorca 4) 
 
z zawieszenia spłaty objętego niniejszym wnioskiem kredytu w całości albo w części na innej podstawie, niż 
określona w art. 73 Ustawy  z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 
Jestem świadoma/y, że okres korzystania z zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa powyżej kończy się z 
dniem doręczenia kredytodawcy niniejszego wniosku. 
 
Wybieram sposób przekazania potwierdzenia otrzymania przez Bank wniosku o zawieszenie spłaty kredytu 
(proszę zaznaczyć jedną z poniższych możliwości): 

Kredytobiorca 1 
 mailem na adres …………………………………. 
 listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany w niniejszym wniosku  
 odbiorę osobiście w placówce Banku ………..………… 

 
Kredytobiorca 2 

 mailem na adres …………………………………. 
 listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany w niniejszym wniosku  
 odbiorę osobiście w placówce Banku ………..………… 

 
Kredytobiorca 3 

 mailem na adres …………………………………. 
 listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany w niniejszym wniosku  
 odbiorę osobiście w placówce Banku ………..………… 

 
Kredytobiorca 4 

 mailem na adres …………………………………. 
 listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany w niniejszym wniosku  
 odbiorę osobiście w placówce Banku ………..………… 
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V. PODPISY 
Podpis Kredytobiorcy 1 

 

Podpis Kredytobiorcy 2 

 

 

 

 

Podpis Kredytobiorcy 3 

 

 

 

 

Podpis Kredytobiorcy 4 

 

 

 

 

VI. DATA WPŁYWU WNIOSKU DO BANKU  (wypełnia Bank) 
 

 

 


