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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY – „WAKACJE KREDYTOWE” 

do UMOWY KREDYTOWEJ nr ……………………………………………………….…………… z dnia …………………..….. 

zawartej z ABS Bank Spółdzielczy z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 112, 34-120 Andrychów zarejestrowany pod nr rej. KRS 0000124716 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 000500085, 

NIP: 551-00-14-311,  
 

Kredytobiorca/-y: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 
                                          (imię nazwisko, adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 
                                          (PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, telefon, email) 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….…………, 
                                          (imię nazwisko,  adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 
                                          (PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, telefon, email) 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………..………..……, 
                                          (imię nazwisko, adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 
                                          (PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, telefon, email) 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….………, 
                                          (imię nazwisko, adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 
                                          (PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, telefon, email) 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 

kredytobiorcom. 

Pouczenia:  

• Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:  

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy; 

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. 

• Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia 

własnych potrzeb mieszkaniowych. 

• Kredytobiorca/-cy  ponosi/-szą odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Bank realizuje zawieszenie spłaty raty/rat kredytu zgodnie ze wskazaniem Kredytobiorcy/-ów we wniosku pod warunkiem, 

że wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż do godziny 12:00 w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę/-ów 

raty/rat. 

Bank informuje, że zawieszenie spłaty kredytu jest udzielane na wniosek Kredytobiorcy. Wniosek może zostać złożony 

odrębnie na poszczególne okresy przewidziane w Ustawie lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy 

wakacji kredytowych. 
 

Niniejszym wnioskuję/-emy o zawieszenie spłaty następujących rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego 

o numerze umowy wyżej wskazanym: 
 

ROK: 2022 

(maksymalnie zaznacz 2 miesiące w każdym 

kwartale) 

III KWARTAŁ  sierpień  wrzesień  

IV KWARTAŁ  październik  listopad  grudzień 

ROK 2023 

(maksymalnie zaznacz 1 miesiąc w każdym 

kwartale) 

 

I KWARTAŁ  styczeń  luty  marzec 

II KWARTAŁ  kwiecień  maj  czerwiec 
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ROK 2023 

(maksymalnie zaznacz 1 miesiąc w każdym 

kwartale) 

 

 

III KWARTAŁ  lipiec  sierpień  wrzesień 

IV KWARTAŁ  październik  listopad  grudzień 

 

Wnoszę o przekazanie przez Bank informacji o zawieszeniu spłaty rat kredytu:  

 drogą mailową na adres e-mail podany we wniosku, e-mail:……………………………………………………………………… 

 pisemnie przesyłką pocztową poprzez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe. 

 osobiście w placówce Banku 

 

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

1. Kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, 

co oznacza, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, 

wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu. Istnieje ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu. 

2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. 

3. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania zgodnie z zapisami art. 73 ust.11 Ustawy z dnia 

7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

4. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty 

i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu. 

5. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie jestem/ nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania płatności wynikających z umowy 

kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu. 

6. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych 

potrzeb mieszkaniowych. 

7. Wniosek dotyczy umowy o kredyt hipoteczny zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

8. Nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz że takie zawieszenie nie zostało przyznane 

przez inny bank. 

9. Działam/działamy w porozumieniu oraz za zgodą wszystkich pozostałych Kredytobiorców. 

10. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji niniejszego wniosku Bank przekaże na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej 

email lub adres korespondencyjny wskazany jako kanał kontaktu z Bankiem. 

11. Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadomy/ jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 7. 

12. Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                             Podpis/y Kredytobiorcy/ów 

 

 

 

 
Dokumenty oraz podpis/-y Wnioskodawcy/-ów zweryfikowano 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                              Podpis pracownika Banku 

  


