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PLUS BANK S.A. 

Wniosek o zawieszenie spłat rat kredytu 
Informuję, że w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 wystąpiły u mnie problemy z bieżącą 
spłatą raty kredytu. Wnioskuję o zawieszenie płatności: 

 raty kapitałowo-odsetkowej 
 raty kapitałowej 

dla kredytu o numerze rachunku ………………….…………………………………………………………………… 
 
PLUS BANK S.A. informuje, że maksymalna liczba rat możliwa do zawieszenia: 
1. dla klienta detalicznego wynosi 6 rat kapitałowo-odsetkowych lub 6 rat kapitałowych, w tym łączna 

suma zawieszeń spłat to 6 rat dla kredytu niezależnie od liczby złożonych wniosków, 
2. dla klienta instytucjonalnego wynosi: 

a) 3 raty kapitałowo-odsetkowe, w tym łączna suma zawieszeń spłat to 3 raty kapitałowo-
odsetkowe dla kredytu niezależnie od liczby złożonych wniosków, 

b) 6 rat kapitałowych, w tym łączna suma zawieszeń spłat to 6 rat kapitałowych dla kredytu 
niezależnie od liczby złożonych wniosków. 

Wnioskuję o zawieszenie płatności: 
 1 raty   2 rat   3 rat   4 rat   5 rat   6 rat 
 
PLUS BANK S.A. informuje, że zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych 
spowoduje wydłużenie okresu spłaty kredytu o taką liczbę miesięcy na jaką nastąpiło zawieszenie spłat 
rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub 
rat kapitałowych będzie możliwe po zawarciu aneksu do umowy kredytu. 
PLUS BANK S.A. informuje, że w przypadku zawieszenia spłat rat będzie naliczał oprocentowanie od 
kwoty kapitału pozostającego do spłaty. W przypadku spłat rat: 
1. kapitałowo-odsetkowych – po okresie zawieszenia spłat rat kredytu wzrośnie rata kapitałowo-

odsetkowa oraz wzrośnie całkowity koszt kredytu, 
2. kapitałowych – po okresie zawieszenia spłat rat kredytu wzrośnie całkowity koszt kredytu. 
Na podany we wniosku numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku, zostanie wysłane odpowiednio hasło do zaszyfrowanego pliku oraz aneks do 
umowy albo informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. 
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz klauzule informacyjne znajdują się na stronie 
internetowej PLUS BANK S.A. (https://plusbank.pl/rodo). 
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