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Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na podstawie art. 73 Ustawy 

z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488). 

Ogólne zasady stosowania zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym S.A.  

1. Wniosek może złożyć Konsument, który przed 1 lipca 2022 r. zawarł z Bankiem Pocztowym S.A. 
umowę o kredyt hipoteczny, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie 
przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

2. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego jest możliwe od 1 sierpnia 2022 roku. 
3. W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego Konsument nie jest zobowiązany do 

dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń 
powiązanych  
z umową kredytu. 

4. W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie są naliczane odsetki ani pobierane 
opłaty inne niż określone w pkt 10. 

5. Konsument może wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego tylko w stosunku do 
jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, na okres 
wskazany we wniosku. 

6. Jeżeli Bank na wniosek Konsumenta zawiesił w całości albo w części spłatę zobowiązań   
z tytułu umowy na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o 
finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, 
termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Kredytodawcy 
wniosku  
o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. 

7. Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania. 
Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres 
zawieszenia spłaty kredytu. W związku z realizacją zawieszenia nie jest wymagane 
sporządzenie aneksu wydłużającego okres kredytowania oraz zmieniającego inne terminy 
określone w umowie. 

8. Ponowne przeszacowanie stawek referencyjnych WIBOR będzie miało miejsce po zakończeniu 
okresu zawieszenia spłaty kredytu, przy czym cykl przeszacowania określony w umowie nie 
ulega zmianie.  

9. Ponowne przeszacowanie harmonogramu spłat będzie miało miejsce po zakończeniu okresu 
zawieszenia spłaty kredytu. 

10. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem płaconym ratalnie Konsument zobowiązany jest do 

zapłaty składki ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami umowy kredytu hipotecznego. 

11. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Konsumentowi w okresie: 
 

− od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy, 

− od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch 
miesięcy, 

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

 
12. Wykonywanie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego następuje z dniem złożenia w Banku 

wniosku na okres w nim wskazany. Dzień doręczenia oznacza dzień roboczy, w godzinach 
pracy kredytodawcy. 

13. Za złożenie i rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank nie pobiera opłaty ani prowizji. 

14. Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej. 
Fakt skorzystania z rządowych wakacji kredytowych pozostaje bez wpływu na ocenę zdolności 
kredytowej w Banku Pocztowym S.A.. 
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15. Informujemy również, iż przysługuje Konsumentowi możliwość odstąpienia od zawieszenia 
spłaty kredytu w ciągu 14 dni  od złożenia wniosku. W celu odstąpienia od zawieszenia 
należy: 

− wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres Banku: 
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,  

− lub złożyć je w najbliższej placówce Banku,  

− lub wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres poczty 
elektronicznej Banku: Informacja@pocztowy.pl. 

16. W przypadku odstąpienia Konsumenta od zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego wniosek 
uważa się za niezłożony, a Pani/Pan jest zobowiązany do zapłaty rat kredytu zgodnie  
z dotychczasowym harmonogramem spłaty.  

17. Informujemy również, iż Konsumentowi przysługuje możliwość rezygnacji w każdym czasie  z 
zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. W przypadku rezygnacji z zawieszenia spłaty 
kredytu, okres zawieszenia ulega skróceniu do dnia otrzymania przez Bank wniosku o 
rezygnację z zawieszenia. 

 

Wniosek 

I. Dane kontaktowe Konsumenta, który przed 1 lipca 2022 r. zawarł umowę 

o kredyt hipoteczny zawarty w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

mieszkaniowych1. 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL  
 

Telefon kontaktowy                                                                       
 

E-mail2 
 

Ulica i numer 
 

Kod pocztowy 
 

Miasto 
 

 

II. Dane dyspozycji1  

Numer umowy kredytowej3 
  

  

 

mailto:Informacja@pocztowy.pl
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III. Okresy zawieszenia spłaty kredytu1 

 

Kwartał, którego 
dotyczy 

zawieszenie 
spłaty 

Limit 
zawieszenia 

(m-ce) 

Miesiące rozpoczynające okres 
zawieszenia 

IV 2022 2 
listopad 

 

grudzień 
 

I 2023 1 

styczeń  

luty  

marzec  

II 2023 1 

kwiecień  

maj  

czerwiec   

III 2023 1 

lipiec  

sierpnień  

wrzesień  

IV 2023 1 

październik  

listopad  

grudzień  

                         Właściwe proszę zaznaczyć „X” 

Pierwszy wnioskowany okres zawieszenia rozpoczyna się w przypadku: 
1. wskazania bieżącego miesiąca - z dniem doręczenia wniosku, lub 
2. wskazania przyszłego miesiąca - od pierwszego dnia miesiąca, lub 
3. złożenia wniosku w trakcie trwania zawieszenia, w ramach dostępnego limitu – 

nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu bieżącego zawieszenia. 

Kolejne okresy rozpoczynają się od pierwszego dnia miesiąca lub - w przypadku 
kontynuacji zawieszenia spłaty kredytu z miesiąca poprzedniego - od pierwszego dnia 
po zakończeniu tego zawieszenia. 
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…………………………………………………………………………………..   

Data, czytelny podpis (Imię i nazwisko) Konsumenta 

IV. Sposób dostarczenia potwierdzenia dotyczącego tego wniosku1 

Adres e-mail  
 

Adres korespondencyjny  
 

Właściwe proszę zaznaczyć „X” 

 

 

V. Oświadczenie Konsumenta1 

Prosimy o poinformowanie pozostałych Współkredytobiorców o złożeniu wniosku i okresie zawieszenia 

spłaty kredytu. 

*** 

OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 73 UST. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu 

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom 

Oświadczam, że przedmiotowy wniosek dotyczy umowy o kredyt hipoteczny  zawartej w celu 
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
 
 

 

 

VI. Dodatkowe informacje  

Dane kontaktowe podane przeze mnie we wniosku dotyczą obsługi wyłącznie tego wniosku i są 

aktualne na dzień jego złożenia.    

 

VII. Data dostarczenia wniosku do Banku – wypełnia pracownik Banku 

przyjmujący wniosek lub pracownik Centrali Banku przyjmujący 

korespondencję listowną1 
 

……………………………  

____________________________ 

1Pole obowiązkowe 

2 Pole obowiązkowe w przypadku, wybrania e-maila jako sposobu przekazania informacji o wykonaniu zawieszenia spłaty 

kredytu hipotecznego  

3 Numer umowy wyświetlany w bankowości elektronicznej lub z harmonogramu spłat” 


