Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na podstawie art. 73 Ustawy
z dnia 07 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 01 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 01 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 07 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. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej informacje o zawieszeniu spłaty kredytu
hipotecznego.

str. 1
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71.

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
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Okres zawieszenia spłaty kredytu w 2022 roku następuje od dnia złożenia
wniosku (w miesiącach zachowując ciągłość zawieszenia we wskazanym
okresie)1

III.

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

Właściwe proszę zaznaczyć „X”

UWAGA:
1. Bank zawiesza spłatę kredytu z dniem doręczenia Bankowi wniosku, na wskazany okres.
2. w przypadku zaznaczenia okresu zawieszenia powyżej 1 miesiąca (czyli zaznaczając 2
miesiące, 3 miesiące bądź 4 miesiące) Bank zawiesza spłatę kredytu zachowując
ciągłość zawieszenia w całym tym okresie (okresy miesięczne następujące po sobie) np.
zaznaczenie okresu 4 miesiące oznacza zawieszenie kredytu na okres czterech kolejnych
miesięcy od dnia doręczenia Bankowi wniosku,
3. jeżeli zawieszenie spłaty nie ma być wykonane w następujących po sobie kolejnych
miesiącach (zawieszenie spłaty na odrębne okresy miesięczne, które po sobie nie
występują np. 1 miesiąc bądź dwa miesiące do dnia 30 września 2022 r. oraz 1 miesiąc
bądź dwa miesiące po 1 listopada 2022 r.) należy złożyć odrębne wnioski osobno dla
każdego okresu zawieszenia.
4. Konsument może składać również pojedyncze wnioski na konkretne okresy wskazane w
ustawie (np. wniosek na 1 miesiąc i następnie osobny wniosek na kolejny 1 miesiąc).
Okresy zawieszenia w 2022 roku
−
−

IV.

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.

Sposób dostarczenia potwierdzenia dotyczącego tego wniosku1

Adres e-mail
Adres korespondencyjny
W Placówce Banku
Właściwe proszę zaznaczyć „X”
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V.

Oświadczenie Konsumenta1

Konsumencie, pamiętaj że składasz oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli nie
jesteś pewien czy możesz skorzystać z prawa do zawieszenia spłaty kredytu przeznaczonego
na własne potrzeby mieszkaniowe pomocne mogą się okazać dla Ciebie poniższe wyjaśnienia.
Wakacje kredytowe są przeznaczone dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na
zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli po to aby zamieszkiwać w konkretnej
nieruchomości. Kredyt zaciągnięty w celu przebudowy lub remontu nieruchomości, która
zaspokaja Twoje potrzeby mieszkaniowe również uprawnia Cię do skorzystania z zawieszenia
spłaty kredytu.
Czy zawarłeś umowę kredytu hipotecznego w odniesieniu do nieruchomości, którą
wynajmujesz zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prywatnej? Jeśli
tak, to nie przysługuje Ci prawo do zawieszenia spłaty kredytu.
Czy zaciągnąłeś więcej niż jeden kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych? Pamiętaj, że prawo do zawieszenia spłaty rat kredytu przysługuje Ci
w odniesieniu do wyłącznie jednej umowy kredytu tego typu.

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.
Rozumiem, że zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wskazanego w punkcie II
uniemożliwia wnioskowanie o zawieszenia spłaty innego kredytu hipotecznego.

…………………………………………………………………………………..
Data, czytelny podpis (Imię i nazwisko) Konsumenta

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
……………………………
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____________________________
Pole obowiązkowe

1

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

3

Numer umowy wyświetlany w bankowości elektronicznej lub z harmonogramu spłat
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