Wsparcie dla kredytobiorców – rządowe wakacje kredytowe
Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. Wakacje
kredytowe to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wielu osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Od sierpnia 2022 r.
rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie z ośmiu miesięcy przerw w spłacie kredytu do końca 2023 roku. Skorzystanie z wakacji
kredytowych powoduje, że okres kredytowania zostanie wydłużony. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie możliwość
zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji. Więcej informacji na: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/mamkredyt-pko/rzadowe-wakacje-kredytowe/, a także na www.wakacjekredytowe.gov.pl.

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU
Miejscowość

Dnia (dd-mm-rrrr)

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- zwany dalej „Bankiem”.
Dane personalne Kredytobiorcy wnioskującego o zawieszenie spłaty kredytu:
Lp.

Imię

Nazwisko

PESEL

I
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że niniejszy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu dotyczy umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych
potrzeb mieszkaniowych.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko Kredytobiorcy

Podpis Kredytobiorcy

W związku z powyższym, wnioskuję o zawieszenie spłaty kredytu dotyczące umowy kredytu
nr
zawartej w dniu (dd-mm-rrrr):

, zwanej dalej „umową”,

Kwartał, którego dotyczy zawieszenie spłaty

Limit kwartalny zawieszenia (m-ce)

3. kwartał 2022 r.

2 miesiące

Miesiące rozpoczynające okres zawieszenia
sierpień
wrzesień
październik

4. kwartał 2022 r.

2 miesiące

listopad
grudzień
styczeń

1. kwartał 2023 r.

1 miesiąc

luty
marzec
kwiecień

2. kwartał 2023 r.

1 miesiąc

maj
czerwiec
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lipiec
3. kwartał 2023 r.

1 miesiąc

sierpień
wrzesień
październik

4. kwartał 2023 r.

1 miesiąc

listopad
grudzień

Pierwszy wnioskowany okres zawieszenia rozpoczyna się w przypadku:
 wskazania bieżącego miesiąca - z dniem doręczenia wniosku, lub
 wskazania przyszłego miesiąca - od pierwszego dnia miesiąca, lub
 złożenia wniosku w trakcie trwania zawieszenia, w ramach dostępnego limitu – nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu bieżącego
zawieszenia.
Kolejne okresy rozpoczynają się od pierwszego dnia miesiąca lub - w przypadku kontynuacji zawieszenia spłaty kredytu z miesiąca poprzedniego - od
pierwszego dnia po zakończeniu tego zawieszenia.
Informacje dla Kredytobiorcy:
W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. pełna suma kwartalnych limitów zawieszeń to 8 okresów miesięcznych.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu na podstawie niniejszego wniosku, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających
z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, nie są również naliczane odsetki.
Z dniem rozpoczęcia okresu zawieszenia spłaty kredytu:
 zakończeniu ulega termin pozaustawowego zawieszenia spłaty rat kredytu,
 anulowaniu ulegają umowne wakacje kredytowe,
o ile Kredytobiorca korzysta z tego typu zawieszeń.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają
przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej przed dniem
1 lipca 2022 r. w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i której termin zakończenia okresu kredytowania przypada po dniu
31 grudnia 2022 r.
Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia
w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.
Nowe zawiadomienie o wysokości rat spłaty, uwzględniające dokonane zmiany, zostanie dostarczone w sposób określony w umowie lub w inny
uzgodniony sposób.
Na podstawie art. 105 ust. 4i Prawa bankowego, Bank przekaże informację o zawieszeniu spłaty kredytu do Biura Informacji Kredytowej.
Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.
Decyzja o wyborze kredytu będącego przedmiotem zawieszenia, powinna być przemyślana i uzgodniona ze wszystkimi pozostałymi
kredytobiorcami, ponieważ zawieszenie przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb
mieszkaniowych.
Kredytobiorca, który złożył wniosek o zawieszenie spłaty kredytu ma możliwość odwołania wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku,
jednakże nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności pierwszej raty przypadającej w okresie zawieszenia.

Data doręczenia wniosku (dd-mm-rrrr)

Podpis Kredytobiorcy

Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika PKO Banku Polskiego SA,
jednocześnie stwierdzające i poświadczające tożsamość Kredytobiorcy*

* w przypadku kredytu PKO Banku Hipotecznego SA, podpisuje pracownik PKO BP SA działający w imieniu PKO Banku Hipotecznego SA
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