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Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego i oświadczenie 
 

Oznaczenie konsumenta (proszę uzupełnić drukowanymi literami ): 
Imię (imiona) i nazwisko  

Data urodzenia 
 

 
 

Nr telefonu  
 

Adres email  

Proszę powtórzyć adres 
email  

 

Oznaczenie kredytodawcy: PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie 
Oznaczenie umowy: 

Nr umowy kredytu  

Nr rachunku kredytowego   

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 
i pomocy kredytobiorcom wnioskuję o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na okres: 
sierpień 2022  wrzesień 2022  Uwaga: maksymalnie 2 miesiące w kwartale 

 październik 2022  listopad 2022  grudzień 2022 Uwaga: maksymalnie 2 miesiące w kwartale 

 styczeń 2023  luty 2023  marzec 2023 Uwaga: maksymalnie 1 miesiąc w kwartale 

 kwiecień 2023  maj 2023  czerwiec 2023 Uwaga: maksymalnie 1 miesiąc w kwartale 

 lipiec 2023  sierpień 2023  wrzesień 2023 Uwaga: maksymalnie 1 miesiąc w kwartale 

 październik 2023  listopad 2023  grudzień 2023 Uwaga: maksymalnie 1 miesiąc w kwartale 

 
PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:  
1. Zawieszenie spłat kredytu, przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych 

potrzeb kredytowych. 
2. Z dniem doręczenia kredytodawcy niniejszego wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. 
3. Jeżeli niniejszy wniosek wskazuje jednocześnie okres zawieszenia spłat kredytu w kolejnych miesiącach następujących 

bezpośrednio po sobie, wówczas dniem zawieszenia spłat kredytu jest dzień miesiąca, w którym nastąpiło doręczenie wniosku o 
zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. 

4. Jeżeli zawieszenie spłat kredytu hipotecznego będzie dotyczyło późniejszych okresów wskazanych w niniejszym wniosku, 
to zawieszenie spłat kredytu będzie następowało od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. 

5. Jeżeli konsument chce zawiesić spłatę kredytu hipotecznego w okresach innych niż w miesiącach kalendarzowych, o których 
mowa w pkt 4 powyżej, to każdorazowo może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w terminach przez siebie wybranych 
z uwzględnieniem daty doręczenia kredytodawcy wniosku. 

6. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w 
umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. 

7. Jako administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z podjęciem koniecznych działań związanych z realizacją 
umowy kredytu hipotecznego. Dedykowane treści klauzul informacyjnych zawarte są m.in. we wniosku lub umowie zawartej z 
Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz dostępne są także na stronie plusbank.pl/rodo. 

8. Wykorzystanie poczty elektronicznej do przesłania wniosku nie zapewnia pełnej poufności oraz pewności doręczenia 
korespondencji. 

Oświadczam, że umowa kredytu hipotecznego oznaczona wyżej została zawarta w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych oraz jest to jedyny kredyt hipoteczny, dla którego wnioskuję o zawieszenie spłaty. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

   
Miejscowość i Data  Podpis Klienta zgodny ze wzorem podpisu złożonym w PLUS BANK S.A. 

 


