
                              
 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica (dalej: Bank) informuje, że 
zawieszenie wykonania umowy kredytowej jest realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)  (dalej: Ustawa) 
 
 

Imię i Nazwisko Kredytobiorcy   

PESEL  

Nr telefonu    

e-mail 

numer umowy kredytowe      

data zawarcia umowy kredytowej 

 

Wnioskuję (wnioskujemy) o zawieszenie wykonania powyższej umowy kredytowej: 

1) na okres:        1 miesiąca            2 miesięcy             3 miesięcy ; 

2)  w związku z utratą po dniu 13 marca 2020 r.:  

      pracy w …………………………………………………………………………………………..… w dniu …………………….. 

                                          (nazwa i adres pracodawcy)                                                                             (dzień utraty pracy) 

 

       głównego źródła dochodu w postaci ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                           (opis rodzaju utraconego źródła dochodu) 

     
     
  utrata pracy bądź głównego źródła dochodu dotyczy  …………………………………. 
                                                                                                                      (imię i nazwisko Kredytobiorcy) 

 

Warunki złożenia wniosku i zawieszenia wykonania umowy kredytowej: 

1) Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie: 
a) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo  
b) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest 

konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2) Jeżeli Kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, o której mowa w pkt 1) lit a) albo lit. b), wniosek o zawieszenie 
wykonania umowy kredytowej może dotyczyć tylko jednej z tych umów. 

3) Zawieszenie wykonania umowy ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin 
zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

4) Zawieszenie wykonania umowy przysługuje Kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło 
dochodu. W przypadku w którym stroną umowy kredytowej jest więcej niż jeden Kredytobiorca, dla spełnienia warunku 
wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich. 

5) Na pisemny wniosek Banku, Kredytobiorca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające fakt utraty pracy lub 
głównego źródła dochodu. 

6) Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie 
terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy kredytowej i nie wymaga to 
zawarcia aneksu do umowy. 

7) W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytowej nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne, niż z tytułu 
umów ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytową, 

8) Za złożenie wniosku i zawieszenie wykonania umowy Bank nie pobiera żadnych opłat. 

9) Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił spłatę umowy kredytowej, na warunkach innych niż określone w Ustawie, 
termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku niniejszego wniosku. 

10) Wykonanie umowy kredytowej zostaje zawieszone z dniem doręczenia do Banku niniejszego wnioskuj, na okres wskazany 
przez Kredytobiorcę, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej 

 

 



11) Bank w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego wniosku potwierdza na piśmie jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie 
Kredytobiorcy.  

12) Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat kredytu, uwzględniający również wydłużenie okresu kredytowania      o 
okres zawieszenia wykonania umowy kredytowej. 

 

Oświadczenie: 
(oświadczenie zaznacza krzyżykiem oraz uzupełnia swoje imię i nazwisko Kredytobiorca, który utracił pracę lub główne źródło 
dochodu) 

 

 Ja, ………………………………………oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 r. straciłem pracę/główne źródło dochodów. 

Składając niniejsze oświadczenie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy proszę mi przesłać: 

(zaznaczyć właściwe znakiem „x”) 

 na podany w niniejszym wniosku adres e-mail;    na adres do korespondencji wskazany w Banku, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            

   miejscowość i data                                                                          podpis/y  Kredytobiorcy  
(podpis musi być zgodny z wzorem podpisu złożonym                                 

w Banku, bądź zgodnie z podpisem na umowie kredytowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


