
                              
 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica (dalej: Bank) informuje, że 
zawieszenie spłaty kredytu jest realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla 
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488), (dalej: Ustawa) 
 

Imię i Nazwisko Konsumenta   

PESEL  

Nr telefonu    

e-mail 

numer umowy kredytowej      

data zawarcia umowy kredytowej 

Wnioskuję (wnioskujemy) o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na okres:       

1. Od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy:  
[zaznaczyć znakiem „X” jeden lub dwa wybrane miesiące] 

 sierpień      wrzesień             

2. Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy: 
[zaznaczyć znakiem „X” jeden lub dwa wybrane miesiące] 

 październik  listopad     grudzień 

3. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wymiarze miesiąca w kwartale: 
[zaznaczyć znakiem „X” maksymalnie jeden miesiąc w każdym kwartale] 

I kwartał:  styczeń  luty   marzec 

II kwartał:   kwiecień  maj   czerwiec 

III kwartał:   lipiec  sierpień  wrzesień 

IV kwartał:   październik  listopad  grudzień 

 
Informacje dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego: 
1) Na wniosek Konsumenta, Bank zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej na podstawie umowy o 

kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 23 marca 2017 
r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1027 z 
późn zm.). 

2) Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia  
własnych potrzeb mieszkaniowych.  

3) Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również 
umów zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,   jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach 
przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

4) Okresu zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy 
przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i nie wymaga to zawarcia 
aneksu do umowy. 

5) W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne, niż z tytułu umów 
ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytową, 

6) Za złożenie wniosku i zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego Bank nie pobiera żadnych opłat. 

7) Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił spłatę umowy kredytowej, na warunkach innych niż określone w Ustawie, 
termin tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia do Banku niniejszego wniosku. 

8) Z dniem doręczenia do Banku niniejszego wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. 

9) Bank w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wniosku potwierdza jego otrzymanie przesyłając Konsumentowi  
potwierdzenie pocztą na adres korespondencyjny wskazany w Banku. 

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego  

 

 

 

 

 



10) Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie wymaga zgody osób, które ustanowiły 
zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, 

 
Oświadczenie: 
 
Ja,       oświadczam, że wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 
dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Składając niniejsze oświadczenie jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że poinformowałem/łam pozostałych Kredytobiorców o złożeniu niniejszego wniosku o zawieszenie 
spłaty kredytu hipotecznego oraz że pozostali Kredytobiorcy akceptują złożenie przez mnie tego wniosku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
            

      data                                                                                                     
 

 

Wniosek składany elektronicznie 
nie wymaga podpisu 
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