
 
Załącznik nr. 1 do  Instrukcji postępowania w procesie obsługi wniosków o 

zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych - Wakacje kredytowe 

 

 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO  

UDZIELONEGO W WALUCIE POLSKIEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2022 ROKU  
(UWAGA: WNIOSEK ZAWIERAJĄCY BRAKI / BŁĘDY NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY) 

 
KREDYTODAWCA: Warmiński Bank Spółdzielczy  

1  
____________________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy I) 
 

____________________________________ 
(adres zamieszkania Kredytobiorcy I) 

 
____________________________________ 

(PESEL Kredytobiorcy I) 
 

____________________________________ 
(adres korespondencyjny Kredytobiorcy I – jeśli jest inny) 

 
____________________________________ 

telefon 
 

____________________________________ 
adres e-mail 

2  
____________________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy II) 
 

____________________________________ 
(adres zamieszkania Kredytobiorcy II) 

 
____________________________________ 

(PESEL Kredytobiorcy II) 
 

____________________________________ 
(adres korespondencyjny Kredytobiorcy II – jeśli jest inny) 

 
____________________________________ 

telefon 
 

____________________________________ 
adres e-mail 
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____________________________________ 
(imię i nazwisko Kredytobiorcy III) 

 
____________________________________ 

(adres zamieszkania Kredytobiorcy III) 
 

____________________________________ 
(PESEL Kredytobiorcy III) 

 
____________________________________ 

(adres korespondencyjny Kredytobiorcy III – jeśli jest inny) 
 

____________________________________ 
telefon 

 
____________________________________ 

adres e-mail 

4  
____________________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy IV) 
 

____________________________________ 
(adres zamieszkania Kredytobiorcy IV) 

 
____________________________________ 

(PESEL Kredytobiorcy IV) 
 

____________________________________ 
(adres korespondencyjny Kredytobiorcy IV – jeśli jest inny) 

 
____________________________________ 

telefon 
 

____________________________________ 
adres e-mail 

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 
i pomocy kredytobiorcom zwana dalej ’Ustawą’. 

Informacje: 
1. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy 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. 

2. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej Umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy. 

3. Kredyt hipoteczny 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, za co Warmiński Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności, a Kredytobiorca 

przyjmuje do wiadomości.  

                        Dotyczy Umowy kredytu nr:    z dnia: 
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Wnioskuję o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przypadającej w okresie: 
*/prosimy o zaznaczenie: X w polu wyboru 

Rok 
 

Miesiąc */ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 rok nie dotyczy 
     

maksymalnie  
2 miesiące 

maksymalnie  
2 miesiące 

Rok 
 

Miesiąc*/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2023 rok 
            

maksymalnie 1 miesiąc maksymalnie 1 miesiąc maksymalnie 1 miesiąc maksymalnie miesiąc 

 
Zasady zawieszenia spłaty kredytu: 

1. Zawieszenie ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania 
określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.  

2. Zawieszenie spłaty nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia Wniosku. 

3. Niniejszy Wniosek wymaga podpisania przez wszystkich Kredytobiorców. 

4. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i nie jest traktowane jako zaległość 
w spłacie kredytu.  

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

6. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami 
powiązanymi z Umową kredytu, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. 

7. W okresie zawieszenia spłaty kredytu, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy 
kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu. 

8. Zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy kredytu. 

9. W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu odsetki nie są naliczane. 

10. Z dniem doręczenia/złożenia w Banku niniejszego Wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na prawidłowo wskazany w nim 

okres. 

11. Jeżeli Bank na Wniosek Kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu Umowy na warunkach innych 

niż określone w art. 73 Ustawy, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia niniejszego Wniosku do Banku. 

12. Wymagane jest złożenie wraz z Wnioskiem oświadczenia, że Wniosek dotyczy Umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych 

potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy lub przynajmniej jednego z współkredytobiorców.  

13. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty rat kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie 

kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. Ustanowione w Umowie kredytu 

zabezpieczenia spłaty kredytu będą obowiązywać do końca okresu kredytowania, o którym mowa w pkt. 6.  

14. Wniosek wraz z oświadczeniem może być dostarczony:  
a) w formie elektronicznej – na adres e-mail: wakacjeustawowe@wbs-jonkowo.pl, (podpisany skan lub zdjęcie), 
b) elektronicznie poprzez system bankowości elektronicznej/mobilnej (podpisany skan lub zdjęcie), 

c) pisemnie – w Placówce Banku lub przesyłką pocztową.  

W przypadku Wniosków składanych pisemnie drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. 

15. Bank, w terminie 21 dni od daty doręczenia Wniosku, informuje na trwałym nośniku Kredytobiorcę składającego Wniosek 

o jego otrzymaniu. W informacji tej Bank:  

a) potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu,  

b) informuje o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy),   

c) wskazuje Kredytobiorcy sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty Umowy, które uległo skróceniu – w przypadku, 

o którym mowa w pkt. 11 (o ile dotyczy), 

d) przekazuje również informację o braku możliwości realizacji Wniosku, ze wskazaniem powodu.  

16. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na 

mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy 

i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie przez Kredytobiorcę Wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego 

skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu 

zawieszenia spłaty rat kredytu. 

17. Informację o której mowa w pkt 15, Bank przekaże na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej email, lub adres 
korespondencyjny wskazany w Karcie Informacyjnej Posiadacza rachunku (KIP) jako kanał komunikowania się Stron, a w przypadku 
braku w Banku KIP na adres mail wskazany w niniejszym Wniosku na co Kredytobiorca/Kredytobiorcy niniejszym wyrażają zgodę, 
w przypadku jego braku na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Wniosku.  

 
Oświadczam/y, że nie złożyłem/ nie złożyliśmy  innego Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 
przeznaczonego na zaspokojenie moich/ naszych własnych potrzeb mieszkaniowych. 

mailto:wakacjeustawowe@wbs-jonkowo.pl
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Data i podpis Kredytobiorcy I 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

---------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy II 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie 
Informacyjnej Posiadacza rachunku (KIP) 

 

             --------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy III 

(Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

              --------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy IV 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie 
Informacyjnej Posiadacza rachunku (KIP) 

 

            --------------------------------------------------- 

 
 
 
 

              
OŚWIADCZENIE 

do Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 

Ja/My, niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że: 

składany przeze mnie/nas Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy Umowy o kredyt 

hipoteczny nr …………………………….….………… z dnia …………………………….….…………, zawartej w celu 

zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, 

 

Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/a/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Data i podpis Kredytobiorcy I 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

                 --------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy I 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

---------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy I 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

---------------------------------------------------- 

Data i podpis Kredytobiorcy I 

Zgodny z podpisem na Umowie kredytu/Karcie Informacyjnej 
Posiadacza rachunku (KIP) 

 

---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
             -------------------------------------------------------------                                                                          ------------------------------------------------------------------------- 

miejscowość, data wpływu Wniosku podpis Pracownika Banku przyjmującego 
Wniosek 


