Bank BPH SA
ul. Cypriana Kamila Norwida 1
80-280 Gdańsk
e-mail: KontaktBPH@ge.com
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu
na zasadach opisanych w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 roku
I. Dane Kredytobiorcy i kredytu

imię

nazwisko

PESEL/Nr Paszportu

12 ostatnich cyfr numeru rachunku
Kredytu
(W przypadku, gdy stroną umowy kredytu jest więcej niż jedna osoba wystarczające jest złożenie wniosku przez jednego
Kredytobiorcę, w przypadku którego nieruchomość będąca przedmiotem kredytowania zaspokaja własne potrzeby
mieszkaniowe)
UWAGA ! Po złożeniu niniejszego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Banku
potwierdzający przyjęcie i wprowadzenie wniosku. Uprzejmie prosimy o niewysyłanie wniosku kilka razy, utrudni to jego poprawną
realizację.

II.

Wnioskowany okres zawieszenia spłaty

Wnoszę o zawieszenie spłaty kredytu, dla rat przypadających po dacie złożenia niniejszego wniosku i przypadających
w miesiącach:
III kwartał 2022 roku
sierpień

wrzesień

IV kwartał 2022 roku – możliwe zawieszenie spłaty dwóch rat
październik

listopad

grudzień

I kwartał 2023 roku – możliwe zawieszenie spłaty jednej raty
styczeń

luty

marzec

II kwartał 2023 roku – możliwe zawieszenie spłaty jednej raty
kwiecień

maj

czerwiec

III kwartał 2023 roku – możliwe zawieszenie spłaty jednej raty
lipiec

sierpień

wrzesień

IV kwartał 2023 roku – możliwe zawieszenie spłaty jednej raty
październik

listopad

grudzień

III. Oświadczenia Kredytobiorcy
1. Niniejszy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu składam do umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych
potrzeb mieszkaniowych.

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data
__________________________

Podpis
__________________________
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IV. Zasady zawieszenia spłaty na podstawie przepisów ustawy
1. Zawieszenie spłaty udzielane jest w stosunku do złotowych kredytów hipotecznych, udzielonych przed 1 lipca
2022 roku i których termin zapadalności (wymagalności spłaty ostatniej raty kredytu) przypada po dniu 31
grudnia 2022 roku.
2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie udzielone po wpływie niniejszego wniosku do Banku. Pierwszym dniem
zawieszenia będzie data raty, z wybranego przez kredytobiorcę kwartału i miesiąca, przypadająca po dacie
wpływu wniosku do Banku.
3. Bank rekomenduje złożenie wniosku o zawieszenie spłaty na przynajmniej 7 dni przed terminem płatności
najbliższej wymaganej raty (jeśli przerwa w spłacie miałaby uwzględniać wspomnianą ratę). Złożenie wniosku po
dacie płatności raty oznacza, iż rozpoczęcie biegu zawieszenia spłaty rozpocznie się dopiero od daty raty
przypadającej w kolejnym wskazanym przez kredytobiorcę kwartale i miesiącu.
4. Liczba rat, dla których można wnioskować o zawieszenie spłaty wynosi:
a. 2 raty w trzecim i 2 raty w czwartym kwartale 2022 roku,
b. 1 rata w każdym z kwartałów 2023 roku.
Przykład nr 1
- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
- data złożenia wniosku – 1.08.2022
- wnioskowany okres zawieszenia spłaty:
sierpień, wrzesień 2022,
październik, listopad 2022,
styczeń 2023,
kwiecień 2023,
lipiec 2023,
październik 2023
- wprowadzony okres zawieszenia spłaty 8 miesięcy:
od 10.08.2022 na dwa miesiące,
od 10.10.2022 na dwa miesiące,
od 10.01.2023 na jeden miesiąc,
od 10.04.2023 na jeden miesiąc,
od 10.07.2023 na jeden miesiąc,
od 10.10.2023 na jeden miesiąc,
- daty płatności rat niezawieszonych:
10.12.2022
10.02.2023
10.03.2023
10.05.2023
10.06.2023
10.08.2023
10.09.2023
Od 10.11.2023 raty płatne co miesiąc, zgodnie z harmonogramem spłaty.
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Przykład nr 2
- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
- data złożenia wniosku – 11.08.2022
- wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 8 miesięcy:
sierpień, wrzesień 2022,
październik, listopad 2022,
styczeń 2023,
kwiecień 2023,
lipiec 2023,
październik 2023
- wprowadzony okres zawieszenia spłaty 7 miesięcy:
od 10.09.2022 na jeden miesiąc,
od 10.10.2022 na dwa miesiące,
od 10.01.2023 na jeden miesiąc,
od 10.04.2023 na jeden miesiąc,
od 10.07.2023 na jeden miesiąc,
od 10.10.2023 na jeden miesiąc,
Uwaga! wniosek złożono po dacie płatności raty sierpniowej, w związku z tym w trzecim kwartale 2022 można
przesunąć płatność tylko jednej raty przypadającej we wrześniu.
- daty płatności rat niezawieszonych:
10.12.2022;
10.02.2023;
10.03.2023;
10.05.2023;
10.06.2023;
10.08.2023;
10.09.2023;
Od 10.11.2023 raty płatne co miesiąc, zgodnie z harmonogramem spłaty.
5. Zawieszenie spłaty kredytu udzielone na podstawie niniejszego wniosku powoduje:
a. zawieszenie spłaty kredytu na wnioskowany okres/y zaczynając się od najbliższej wskazanej we wniosku daty
raty przypadającej po dacie wpływu do Banku niniejszego wniosku,
b. nienaliczanie odsetek za okres przerwy w spłacie, w tym także w stosunku do rat, których termin płatności,
na moment wpływu wniosku do Banku minął,
c. rozliczenie ewentualnych środków wpłaconych w okresie trwania zawieszenia spłaty dopiero po jego upływie,
zgodnie z postanowieniami umowy kredytu. W związku z tym nie będzie możliwe wnioskowanie
o wcześniejsze rozliczenie tych spłat na poczet spłaty rat lub kapitału kredytu, w okresie trwania przerwy
w spłacie;
d. wydłużenie okresu kredytowania o udzielony okres zawieszenia spłaty,
e. brak obowiązku spłaty kredytu przez Kredytobiorcę w okresie zawieszenia, z wyjątkiem opłat z tytułu
ubezpieczeń powiązanych z tym kredytem.
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6. Bank, w terminie 21 dni kalendarzowych, prześle do Kredytobiorcy pisemne potwierdzenie wprowadzenia
zawieszenia spłaty. Bank nie będzie wysyłał harmonogramu spłaty uwzględniającego zawieszenie spłaty.
Aktualny harmonogram spłat dostępny jest, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej Banku BPH.

V.

Informacje dla Kredytobiorcy

1. Z kredytem hipotecznym związane jest ryzyko stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych,
a w konsekwencji wzrostu stawki referencyjnej (np. WIBOR), nastąpi wzrost odsetkowej części raty kredytu,
i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu. Nie ma żadnych górnych limitów wzrostu stawki referencyjnej
(WIBOR). Jeżeli dojdzie do znaczącego i gwałtownego wzrostu stawki referencyjnej, wpłynie to na znaczący
i gwałtowny wzrost odsetkowej części raty kredytu. Może to doprowadzić do problemów ze spłatą wyższych rat i
pogorszenia sytuacji życiowej klienta.
W przypadku kredytów objętych zawieszeniem spłaty ryzyko to może zmaterializować się w trakcie okresu
zawieszenia w związku z czym wysokość rat przypadających po jego zakończeniu może być wyższa niż przed jego
rozpoczęciem.
2. Kredytobiorca uprawniony jest do wycofania wniosku o zawieszenie spłaty pod warunkiem, iż wnioskowany okres
zawieszenia nie upłynął. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia spłaty w formie
wiadomości przesłanej w platformie internetowej Banku, wiadomości e-mail przesłanej na adres
KontaktBPH@ge.com,
Skutkiem skorzystania z prawa do wycofania wniosku jest przywrócenie przez Bank pierwotnego harmonogramu
spłaty. W przypadku kiedy wycofanie wniosku o zawieszenie spłaty nastąpi po terminie zapadalności raty lub rat,
których termin płatności upłynął, spowoduje to wystąpienie na rachunku kredytu zaległości w spłacie, zapłaty
której Bank będzie oczekiwał niezwłocznie.
3. Złożenie wniosku o zawieszenie spłaty w stosunku do kredytu będącego w okresie wypłaty dopłat z Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców (dalej: Fundusz) oznacza że:
a. dopłaty będą wypłacane przez Fundusz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy
wsparcia,
b. Bank będzie księgował dopłaty otrzymane w stosunku do rat, których płatność została zawieszona na poczet
rat przypadających bezpośrednio po zakończeniu okresu zawieszenia,
c. nie zmienia się kwota wsparcia oraz liczba rat wsparcia,
d. nie ulega zmianie termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia przez kredytobiorcę, skróceniu ulegnie natomiast okres
pomiędzy ostatnią ratą kredytu, dla której Kredytobiorca otrzymał wsparcie z Funduszu a datą rozpoczęcia
zwrotu wsparcia.
4. Bank będzie realizował Wnioski ze skutkiem na dzień doręczenia ich Bankowi, przy czym okres zawieszenia będzie
rozpoczynał się od daty następnej raty przypadającej bezpośrednio po dacie wpływu wniosku do Banku.
Za datę doręczenia Wniosku Bank uznaje jego w wpływ w dzień roboczy od godziny 9.00 do 17.00. W przypadku
Wniosków, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dniu wolnym od pracy, Bank zarejestruje wpływ tych
wniosków w kolejnym dniu roboczym.
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