
 

 

Wniosek 
o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu 

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom 

Uwaga: Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy 
zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

 
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 

 
 

Wyszczególnienie Wnioskodawca I Wnioskodawca II Wnioskodawca III Wnioskodawca IV 

Imię  
i nazwisko 

 

    

Adres 
korespondencyjny  
i adres e-mail  

 

    

Telefon 
kontaktowy 

    

 

Wnoszę o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na następujących warunkach: 

Numer umowy 
kredytu 

 
Data zawarcia umowy 
kredytu 

 

Okres zawieszenia 
spłaty kredytu 

w III kwartale 2022 r. miesiąc/e  

w IV kwartale 2022 r. miesiąc/e  

w I kwartale 2023 r. miesiąc  

w II kwartale 2023 r. miesiąc  

w III kwartale 2023 r. miesiąc  

w IV kwartale 2023 r. miesiąc  

Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Wyszczególnienie Wnioskodawca I Wnioskodawca II Wnioskodawca III Wnioskodawca IV 

Miejscowość  
i data 

 

    

Podpis 
Wnioskodawcy 

 

    

 

Informacja dla Klientów 

1. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, której dotyczy 
wniosek.  

2. Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych  
i pomocy kredytobiorcom konsumentowi przysługuje prawo zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego 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. 

3. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania zgodnie z zapisami art. 73 ust. 10 
Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom. 

4. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres 
zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu. 

5. W przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty przez więcej niż jedną osobę, wniosek składają wszyscy 
współkredytobiorcy. 

6. Potwierdzenie otrzymania wniosku ze wskazaniem okresu, na jaki została zawieszona spłata kredytu zostanie 
przekazane w terminie 21 dni od doręczenia wniosku na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany we 
wniosku.  


