Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Zespół Windykacji Prawnej i Kredytów Hipotecznych
Departament Windykacji
ul. Moniuszki 2
90-111 Łódź

miejscowość i data …………………………………………………………………...

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data urodzenia ……………………………………………………………………………

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego
Zgodnie z art. 73 ust. 4 oraz art. 74 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych
i pomocy kredytobiorcom, konsument może zawiesić spłatę kredytu hipotecznego tylko w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, zawartej przed 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony
w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
W okresie zawieszenia wykonywania umowy, kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy,
z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (dalej „Wniosek”) powinien wpłynąć do Banku przed terminem płatności raty, którą
kredytobiorca chce zawiesić, ale nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności tej raty.
1.

Wnioskuję o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej:
•

2.

Umowy Kredytu/Pożyczki nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… udzielonego przez Bank Handlowy
w Warszawie S.A (dalej: „Umowa”)

Wnioskuję o zawieszenie spłaty wskazanej powyżej Umowy:

Prosimy o wskazanie okresów, których dotyczyć ma zawieszenie spłaty w określonym kwartale.

UWAGA
1)

W 2022 roku w każdym kwartale można wskazać dwa okresy zawieszenia,

2) W 2023 roku w każdym kwartale można wskazać tylko jeden okres zawieszenia
3) Na jednym wniosku można wskazać wszystkie okresy zawieszenia lub możliwe jest składanie wniosków na każdy okres zawieszenia
oddzielnie.
Kwartał, którego dotyczy zawieszenie spłaty
3. kwartał 2022

Proszę o zawieszenie raty z terminem spłaty przypadającym w:
sierpniu 2022
wrześniu 2022
październiku 2022

4. kwartał 2022

listopadzie 2022
grudniu 2022
styczniu 2023

1. kwartał 2023

lutym 2023
marcu 2023
kwietniu 2023

2. kwartał 2023

maju 2023
czerwcu 2023
lipcu 2023

3. kwartał 2023

sierpniu 2023
wrześniu 2023
październiku 2023

4. kwartał 2023

listopadzie 2023
grudniu 2023
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OŚWIADCZENIA:
1.

Oświadczam, że wskazana w pkt 1 Wniosku Umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2.

Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało
mi przyznane przez inny bank.

3.

Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Bank zastrzega sobie możliwość cofnięcia zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia
ze stanem faktycznym, a kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem Umowy.
Bank przyjmuje, że niniejszy Wniosek, złożony i podpisany przez jednego kredytobiorcę, został złożony za zgodą i wiedzą pozostałych
kredytobiorców.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis Klienta zgodny ze wzorem złożonym w dokumentach Banku
(podpis nie jest wymagany w przypadku przesłania wniosku w formie elektronicznej)
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