
 
 

 
Wypełniając dyspozycję prosimy zaznaczyć jedno właściwe okienka  krzyżykiem „X”. 
*niepotrzebne skreślić 
 
Ja/My*       
 Imię(ona) i nazwisko(a) osoby(osób) działających w imieniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy* 
 
reprezentujący Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę* 
   
 

 

 

 

    

                              
 Nazwa i siedziba albo pieczęć firmowa    Nr NIP  

Na podstawie umowy nr 
 

                                                    
 
wnioskuję (ujemy) o: 

1.   zawieszenie przez okres ……………… (do 6 miesięcy) spłaty rat kapitałowych kredytu/pożyczki i doliczenie łącznej kwoty 

należności z tego tytułu do pozostałych rat kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowego okresu spłaty, 

2.   zawieszenie przez okres ……………… (do 6 miesięcy) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu/pożyczki i doliczenie łącznej 

kwoty należności z tego tytułu do pozostałych rat, przy zachowaniu dotychczasowego okresu spłaty, 

3.  zawieszenie przez okres …………………. (do 6 miesięcy)  spłaty rat odsetkowych w sytuacji, gdy kredyt/pożyczka ma karencje w 

spłacie kapitału i doliczenie łącznej kwoty należności z tego tytułu do pozostałych rat odsetkowych, przy zachowaniu 

dotychczasowego okresu spłaty 

i oświadczam(my), że pozostałe postanowienia ww. umowy kredytu/pożyczki oraz wszelkie zabezpieczenia moich (naszych) 
zobowiązań  z tytułu tej umowy pozostają w mocy 

albo 

4.  zawieszenie przez okres ……………. (do 6 miesięcy) spłaty rat kapitałowych kredytu/pożyczki i wydłużenie jego spłaty o taki sam 

okres, umożliwiający późniejszą obsługę tych rat w niezmienionej wysokości,  

5.  zawieszenie przez okres ………………(do 6 miesięcy)  spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu/pożyczki i wydłużenie jego spłaty 

o taki sam okres, umożliwiający późniejszą obsługę tych rat, 

6.  zawieszenie przez okres …………………. (do 6 miesięcy)  spłaty rat odsetkowych w sytuacji, gdy kredyt/pożyczka ma karencje w 

spłacie kapitału, i wydłużenie jego spłaty o taki sam okres, umożliwiający późniejszą obsługę tych rat, 

i przyjmuję(jemy) do wiadomości, że zmiana wskazana w pkt 4 albo pkt 5 albo pkt 6 wymaga podpisania i dostarczenia do Banku 
aneksu do umowy kredytu/pożyczki i umów zabezpieczeń.  

 

Nowy harmonogram spłaty proszę: 
 udostępnić w iPKO /iPKO Biznes            wysłać na adres email …………………………..……………………………………………………… 

 
Uwaga 

1. Dyspozycja zawieszenia spłaty rat powinna zostać złożona najpóźniej na  5  dni roboczych przed terminem spłaty pierwszej z 
rat, które mają podlegać zawieszeniu. Jeśli do terminu spłaty kolejnej raty pozostało mniej niż 5 dni roboczych, dyspozycja 
zawieszenia raty będzie dotyczyła odpowiedniej liczby kolejnych rat. 

2. W przypadku konieczności sporządzenia aneksu do umowy kredytu/pożyczki i umów zabezpieczeń okres 5 dni roboczych, o 

którym mowa w pkt 1 niniejszej Uwagi, ulega wydłużeniu do 7 dni roboczych. 

3. Informacja o zawieszeniu rat zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A. i będzie udostępniana wszystkim 

użytkownikom systemu wymiany danych z BIK, w tym m.in. innym bankom. 

4. W przypadku dostarczenia dyspozycji drogą email, oryginał dyspozycji należy dostarczyć w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 

dyspozycji.  

 

 
 
 

 
        -     -               
Data (rrrr-mm-dd)  Miejscowość  Pieczęć firmowa Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy i 

podpis/podpisy** osoby/osób** działających w 
imieniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy** 

 

 

DYSPOZYCJA ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU*/ POŻYCZKI* 
W ZWIAZKU Z COVID-19 
 


