Masz pytania? Zadzwoń: 1 9999

Wzór dla Klientów składających wniosek w Oddziale
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy

I.

Informacje o Tobie

Imię i Nazwisko
PESEL
Adres e-mail

II. Informacje o Twoim kredycie
Jakiego kredytu dotyczy wniosek?
Informacja: klient może złożyć jeden wniosek o zawieszenie wykonania umowy dot. kredytu danej kategorii.
Dotyczy tylko klientów indywidualnych.
Kredyt konsumencki (np. kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku osobistym, kredyt w karcie kredytowej)
2. Kredyt inny niż wymienione w pkt 1 (z wyłączeniem kredytów hipotecznych)
1.

☐
☐

Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu, którego
dotyczy wniosek.
III.

O co wnioskujesz

Wnioskuję o zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres:
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
1.

Oświadczam, że po dniu 13 marca 2020r. utraciłem pracę lub inne główne źródło dochodu.

2.

Przyjmuję do wiadomości, że bank ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia o utracie pracy lub
innego głównego źródła dochodu i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

3.

Wyrażam zgodę na wysłanie na wskazany powyżej adres e-mail potwierdzenia otrzymania wniosku przez
bank.

Infolinia (nr telefonu 1 9999, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).
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Pieczęć firmowa i podpisy za Bank

podpisy Kredytobiorcy/ów

Tożsamość Kredytobiorcy/ów została potwierdzona i
podpis/y został/y złożony/e w obecności:

(imię i nazwisko osoby potwierdzającej tożsamość
Kredytobiorcy/ów oraz współmałżonka/ów, podpis)

Miejscowość, data

Infolinia (nr telefonu 1 9999, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).
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Wzór dla Klientów składających wniosek w Bankowości elektronicznej
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy
I.

Informacje o Tobie

Imię i Nazwisko
PESEL

Na ten adres e-mail wyślemy informacje o skutkach zawieszeniu wykonania umowy:

Adres e-mail: …..
Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, zapoznaj się z dokumentami.
Wyrażasz zgodę na wysłanie przez bank dokumentów na wskazany adres e-mail.

Potwierdzam, że przed złożeniem wniosku otrzymałem informacje o skutkach zawieszenia wykonania umowy

II.

Informacje o Twoim kredycie

Jakiego kredytu dotyczy wniosek?
kredyt gotówkowy
Numer rachunku kredytowego ............................................................................................. kredytu, którego
dotyczy wniosek.
III.

O co wnioskujesz

DYSPOZYCJA
Wnioskuję o zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres:
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
Oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub inne główne źródło dochodu.
Przyjmuję do wiadomości, że bank ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia o utracie pracy lub
innego głównego źródła dochodu i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Wyrażam zgodę na wysłanie na wskazany powyżej adres e-mail potwierdzenia otrzymania wniosku przez bank.

Infolinia (nr telefonu 1 9999, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).
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Informacja dla Kredytobiorcy
o warunkach uzyskania i skutkach zawieszenia umowy kredytowej.
I. Warunki uzyskania zawieszenia wykonania umowy kredytowej.
1. Zawieszenie wykonania umowy kredytowej może dotyczyć:
a) umowy o kredyt konsumencki (w tym m.in. kredytów gotówkowych, kredytów w rachunkach
płatniczych/limitów w koncie osobistym, kredytów w karcie kredytowej),
b) umowy o kredyt, która nie jest umową, o której mowa w lit. a) ani umową o kredyt hipoteczny (np.
kredyt gotówkowy w kwocie powyżej 255.550,00 PLN).
2. Zawiesić możesz wyłącznie jedną umowę kredytową danego rodzaju, co oznacza, że jeśli np. posiadasz u
nas więcej niż jeden kredyt, to możesz zawiesić wykonanie umowy dotyczącej tylko jednego z tych
kredytów.
3. Uzyskasz zawieszenie wykonania umowy kredytowej, jeśli:
a) Oświadczysz, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że utraciłeś pracę lub inne główne źródło
dochodu,
b) Umowa, o której zawieszenie wnioskujesz, zawarta została przed dniem 13.03.2020 r. a okres jej
spłaty przypada nie wcześniej niż w dniu 14.09.2020 r.
4. Wniosek możesz złożyć raz, maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy nie może być dłuższy niż
3 miesiące (możesz wybrać zawieszenie na 1, 2 lub 3 miesiące).
II. Skutki zawieszenia wykonania umowy kredytowej:
1. Zawieszenie wykonania umowy obowiązywać będzie od dnia doręczenia nam Twojego kompletnie
wypełnionego wniosku.
2. W okresie zawieszenia wykonania umowy nie musisz spłacać kredytu (w tym części kapitałowej i odsetek
oraz kwoty minimalnej dla karty kredytowej).
3. W okresie zawieszenia wykonania umowy nie będziemy naliczać odsetek.
4. Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, to pamiętaj, że nie zawieszasz spłaty składek ubezpieczeniowych.
Nadal musisz je opłacić, o wysokości składek ubezpieczeniowych zostaniesz zawiadomiony przez Bank w
potwierdzeniu otrzymania wniosku, które otrzymasz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Jeśli zawiesisz wykonanie umowy o limit kredytowy w koncie osobistym albo umowy o kredyt w
karcie kredytowej, to utracisz możliwość korzystania z limitu kredytowego w koncie osobistym albo
na karcie kredytowej. Karta kredytowa zostanie zablokowana, utracisz możliwość dokonywania
transakcji kartą.
6. Całkowity okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia umowy.
7. Jeśli umowa kredytowa, o której zawieszenie wnioskujesz, jest objęta odroczeniem w spłacie kapitału lub
odroczeniem w spłacie kapitału i odsetek, okres odroczenia zostanie skrócony do dnia złożenia wniosku o
zawieszenie wykonania umowy.
Przykład:
Jeżeli od miesiąca korzystasz z odroczenia spłaty rat na 6 miesięcy, to z dniem złożenia wniosku o
zawieszenie wykonania umowy kończy się okres odroczenia i rozpoczyna zawieszenie umowy.
8. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz od nas na adres e-mail wskazany we wniosku,
potwierdzenie, w którym wskażemy okres zawieszenia umowy kredytowej oraz w przypadku:
- kredytu z ubezpieczeniem - wysokość składek ubezpieczeniowych należnych w okresie zawieszenia
wykonania umowy,
- korzystania z odroczenia w spłacie kapitału lub odroczenia w spłacie kapitału i odsetek - zasady
rozliczenia odroczenia.
Infolinia (nr telefonu 1 9999, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).
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