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 ___________________________________   __________________________________  

Imię i nazwisko Kredytobiorcy Nr PESEL 

 ___________________________________   __________________________________  

Imię i nazwisko Współkredytobiorcy Nr PESEL 

 ___________________________________   __________________________________   

Imię i nazwisko Współkredytobiorcy Nr PESEL 

 ___________________________________   __________________________________  

Imię i nazwisko Współkredytobiorcy Nr PESEL 

 

*WNIOSEK O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU  

Nr…………………………………………………… 

 

UWAGA ! Uprzejmie prosimy o niewysyłanie  wniosku dla tego samego kredytu kilka razy, ponieważ może 

to utrudnić jego poprawną realizację przez Bank. 

I. WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU I ZAWIESZENIA WYKONYWANIA UMOWY KREDYTU 

1. Po otrzymaniu przez Bank niniejszego wniosku, Bank zawiesi wykonywanie Umowy Kredytu zgodnie  z 
ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, (dalej Ustawa)  i w terminie 14 dni od jego otrzymania prześle Kredytobiorcy potwierdzenie. 

2. Okres zawieszenia wykonywania Umowy Kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania, w związku 
z czym wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania 
umowy, objęty niniejszym wnioskiem. 

3. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy Kredytu nie będą naliczane a następnie pobierane za ten 
okres odsetki oraz inne opłaty, jeżeli Umowa je przewiduje. W przypadku opłat/ kosztów ubezpieczenia 
pobieranych przez Bank zgodnie z warunkami Umowy Kredytu, opłaty/ koszty z tym związane będą 
naliczane lecz obowiązek ich zapłaty za okres zawieszenia powstanie  po zakończeniu okresu zawieszenia 
wykonywania Umowy Kredytu. 

4. W przypadku kiedy Kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu zawartej z Bankiem, 
zawieszenie wykonywania umowy może dotyczyć tylko jednej z umów. 

5. Zawieszenie wykonania Umowy Kredytu, przysługuje Kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił 
pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną Umowy Kredytu jest więcej niż jeden 
Kredytobiorca, dla spełnienia tego warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu 
przez jednego z nich. 

6. Na żądanie Banku, Kredytobiorca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające fakt utraty pracy 
lub głównego źródła dochodu.   

7. Wykonanie Umowy Kredytu zostaje zawieszone z dniem doręczenia wniosku do Banku, na okres wskazany 
w niniejszym wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. Za dzień doręczenia wniosku do Banku uznaje się jego 
wpływ w godzinach 9.00 -17.00 w dni robocze. Dla wniosków, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub 
w dni wolne od pracy, za dzień doręczenia wniosku uznaje się kolejny dzień roboczy. 
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8. Jeżeli przed złożeniem niniejszego wniosku Bank, na wniosek Kredytobiorcy, udzielił przerwy w spłacie 
Kredytu na zasadach innych niż opisane w Ustawie , a przerwa ta  nie uległa jeszcze zakończeniu, udzielona 
przerwa w spłacie Kredytu  ulega skróceniu z mocy Ustawy, z dniem doręczenia Bankowi niniejszego 
wniosku. 

9. Zgodnie z Ustawą,  zawieszenie wykonywania umowy dotyczy Umów Kredytu zawartych przed dniem 13 

marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po 

upływie 6 miesięcy od tej daty. 

10. Za złożenie wniosku i zawieszenie wykonywania Umowy Kredytu  Bank nie pobiera żadnych opłat. 

11. Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający również wydłużenie 
okresu kredytowania o okres zawieszenia wykonania umowy. 

 

 

II. WNIOSKOWANY OKRES ZAWIESZENIA WYKONYWANIA UMOWY KREDYTU 

1. Dotyczy kredytu/pożyczki numer:  _________________________________ (12 ostatnich cyfr numeru rachunku 

kredytu/pożyczki), 

2.  Wnoszę (Wnosimy) o zawieszenie wykonania Umowy Kredytu na okres: 

1 miesiąca,  

 

2 miesięcy,  

 

3 miesięcy,  

Informujemy, iż zawieszenie wskazanej Umowy Kredytu, na wskazany powyżej okres, oznaczać będzie m.in. 
zawieszenie płatności rat kredytu przypadających po dacie doręczenia niniejszego wniosku, w liczbie równej 
wnioskowanej liczbie miesięcy. 
Maksymalny okres, na który Bank może zawiesić wykonanie umowy kredytu, niezależnie od ilości złożonych 

wniosków, nie może przekraczać 3 miesięcy. W przypadku gdy, w okresie obowiązywania Ustawy, wykonanie 

umowy zostało już zawieszone i po dodaniu okresu objętego niniejszym wnioskiem suma miesięcy 

zawieszenia przekroczyłaby 3 miesiące, Bank zawiesi wykonanie umowy tylko do maksymalnego okresu 3 

miesięcy, o czym Kredytobiorca(y) zostanie/ą poinformowany(i) w przesłanym potwierdzeniu. 

 

III. OŚWIADCZENIA 

1.  Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem i uzupełnienie danych kredytobiorcy, który utracił pracę lub główne 
źródło dochodu: 

Ja,  ___________________________  oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 roku straciłem pracę/  

 imię i nazwisko  główne źródło dochodów 

Ja,  ___________________________  oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 roku straciłem pracę/  

 imię i nazwisko  główne źródło dochodów 

Ja,  ___________________________  oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 roku straciłem pracę/  
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 imię i nazwisko  główne źródło dochodów 

Ja,  ___________________________  oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 roku straciłem pracę/  

 imię i nazwisko  główne źródło dochodów 

2. Jestem/jesteśmy świadomy/i, że Bank ma uprawnieninie na mocy ustawy Prawo bankowe i postanowień 

Umów Kredytu, do weryfikacji oświadczeń złożonych przez Kredytobiorcę i w okresie trwania umowy może 

zażądać dokumentów potwierdzających fakt utraty pracy/ głównego źródła dochodów. 

3.  Składając oświadczenie w punkcie III.1. powyżej jestem/śmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

4.  Oświadczam, że zostałem/zostaliśmy poinformowany/i o konieczności czytelnego wypełnienia wniosku 

oraz jego podpisania zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi w Banku. Wniosek niekompletny i nie 

podpisany przez wszystkich kredytobiorców może zostać odrzucony przez Bank. 

 

IV. PODPISY KREDYTOBIORCÓW 

  

 Data Podpis/y 

 

 ______________________________   __________________________________  

 

 ______________________________   __________________________________  

 

 ______________________________   __________________________________  

 

 ______________________________   __________________________________  

*Wniosek proszę składać: 

1. W wersji papierowej poprzez przesłanie oryginału wniosku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców, 

na adres Bank BPH SA, ul. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk z dopiskiem „UZS”. 

2. Poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku na adres e-mail KontaktBPH@ge.com z adresu e-mail 

zarejestrowanego w Banku dla co najmniej jednego z kredytobiorców występujących przy danym kredycie. 

W tytule maila prosimy wpisać kod „UZS” oraz numer umowy kredytu, dla którego składany jest wniosek. 

3. Poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku na trwałym nośniku elektronicznym (np. płyta 

CD/DVD/pen-drive). Zastrzegamy, że Bank nie będzie odsyłał nośników. 

mailto:KontaktBPH@ge.com

