
      
 

Załącznik nr. 1 do  Instrukcji postępowania w procesie obsługi wniosków o zawieszenie spłaty kredytów 
hipotecznych - Wakacje kredytowe 

 

 
Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe  

 
składany w trybie art. 73 ustawy z dnia 14.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom 
 
Wniosek do umowy o kredyt hipoteczny  nr ____________________________________ z dnia _______ 

Uwaga :   

 O zawieszenie spłaty można wnosić wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny w celu 
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i dotyczy następujących produktów kredytowych :  Kredyt 
mieszkaniowy „Własna Chata”, Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”,  Kredyt Lokatorski, Kredyt 
konsumpcyjny hipoteczny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.  

  Zawieszenie spłat nie przysługuje, gdy którykolwiek z współkredytobiorców złożył już wniosek o wakacje 
kredytowe w trybie w/w ustawy, 

 Wniosek o zawieszenie dotyczy wyłącznie rat przyszłych, których termin jeszcze nie zapadł.     
 Podanie we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować odpowiedzialność karną. 

My,   
____________________________________   ____________________________________  ____________________________________            
(imię i nazwisko Kredytobiorcy nr I)  ( imię i nazwisko Kredytobiorcy nr 2)  ( imię i nazwisko Kredytobiorcy nr 3 ) 

 
____________________________________  ____________________________________                  ___________________________________ 
(adres Kredytobiorcy nr I)   (adres Kredytobiorcy nr 2)   (adres Kredytobiorcy nr 3) 
   
____________________________________  ____________________________________   ____________________________________ 
(PESEL Kredytobiorcy nr I)   (PESEL Kredytobiorcy nr 2)   (PESEL Kredytobiorcy nr 3) 

 
___________________________________                    ___________________________________                   ___________________________________ 
Tel : kontaktowy     Tel : kontaktowy     Tel : kontaktowy  
 
____________________________________    
(imię i nazwisko Kredytobiorcy nr 4)   

 
____________________________________   
(adres Kredytobiorcy nr 4)    
   
____________________________________  
 (PESEL Kredytobiorcy nr 4)    

 
___________________________________ 
Tel : kontaktowy 
 
 - w imieniu Kredytobiorcy nr _ _ _działa Kredytobiorca nr _  (wpisać gdy występuję przez Pełnomocnika)1. 

wnosimy w trybie art. 73 ustawy z dnia 14.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego o numerze umowy  wyżej 
wskazanym (proszę zaznaczyć wybrane pola) :  Uwaga :  jeśli niniejszym wnioskiem zawieszasz tylko np. raty 
sierpień – wrzesień 2022 r., pozostałe raty możesz zawiesić w późniejszym terminie 
1. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.  (zakreślasz maksymalnie dwa pola): 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2022 r. 
 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu wrześniu 2022 r. 

 
2. w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (zakreślasz maksymalnie dwa pola): 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu październiku 2022 r. 
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 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu listopadzie 2022 r. 
 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu grudniu 2022 r. 

 
3. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (wybierasz tylko jeden miesiąc w każdym 

kwartale): 
a) zawieszenie spłaty kredytu w I kwartale 2023 r. (styczeń-marzec) wskazać jeden miesiąc: 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu …………………………. 2023r. 
b) zawieszenie spłaty kredytu w II kwartale 2023r. (kwiecień-czerwiec) wskazać jeden miesiąc: 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu ………………………….. 2023r. 
c) zawieszenie spłaty kredytu w III kwartale 2023r. (lipiec-wrzesień) wskazać jeden miesiąc: 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu ………………………….. 2023r. 
d) zawieszenie spłaty kredytu w IV kwartale 2023r. (październik-grudzień) wskazać jeden miesiąc: 

 zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu ………………………….. 2023 r. 

Oświadczam/Oświadczamy, że  

1. Nie został złożony przez którykolwiek z współkredytobiorców  inny wniosek o zawieszenie rat kredytowych w 
trybie ustawy z dnia 14.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom, 

2.  Niniejszym wniosek dotyczy umowy o kredyt hipoteczny zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych 

3.  Jestem/jesteśmy  świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
Potwierdzenie  
 
Potwierdzenie przyjęcie wniosku do realizacji proszę przekazać na adres poczty elektronicznej  email lub adres korespondencyjny 
wskazany jako kanał kontaktu z Bankiem, [w razie innego sposoby doręczenia wskazać] : 
 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

Adres e-mail lub adres korespondencyjny 
 

 
 

Podpis Kredytobiorcy I 

(zgodny z Umową kredytu / Kartą Wzorów Podpisu) 

Podpis Kredytobiorcy II 

(zgodny z Umową kredytu / Kartą Wzorów Podpisu) 

 

 

Podpis Kredytobiorcy III 

(zgodny z Umową kredytu / Kartą Wzorów Podpisu) 

Podpis Kredytobiorcy IV 

(zgodny z Umową kredytu / Kartą Wzorów Podpisu) 

 

 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
miejscowość, data podpis Pracownika Banku  

 
 

 
 

1  - do wniosku dołączyć pełnomocnictwo (kserokopia) 
 


