Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w procesie obsługi wniosków o zawieszenie spłaty
kredytów hipotecznych - Wakacje kredytowe

Adres Kredytodawcy : Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK z siedzibą w Poczesnej

Oddział w Poczesnej , 42-262 Poczesna ul. Bankowa 1*
Oddział we Mstowie, 42-244 Mstów ul. Gminna 14/2 *
Oddział w Żytnie, 97-532 Żytno ul. Konopnickiej 95 *
Oddział w Gidlach, 97-540 Gidle ul. Wolności 11 *
Oddział w Kobielach Wielkich, 97-524 ul. Reymonta 79*
Oddział w Kamienicy Polskiej, 42-260 ul. Konopnickiej 185*
*Wyboru Oddziału , do którego kierowany jest wniosek należy dokonać poprzez wstawienie znaku X
w kratce obok adresu Oddziału

Wersja od 5.08.2022r.
Miejscowość:

, Data:

WNIOSEK
O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELONEGO
W WALUCIE POLSKIEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2022
(UWAGA: WNIOSEK ZAWIERAJĄCY BRAKI / BŁĘDY NIE BĘDZIE
ROZPATRYWANY)
Podstawa: USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom)
Ja/My niżej wymienieni :

Oznaczenie Kredytobiorcy :
Imię i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
1

Adres mailowy
2)

Oznaczenie Kredytobiorcy :
Imię i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Adres mailowy
3)

Oznaczenie Kredytobiorcy :
Imię i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania :
Nr telefonu kontaktowego
Adres mailowy

4)

Oznaczenie Kredytobiorcy :
Imię i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania :
Nr telefonu kontaktowego
Adres mailowy

na podstawie zawartej z Bankiem umowy kredytowej :

Oznaczenie umowy kredytowej :
Numer umowy kredytowej
Data zawarcia umowy
kredytowej
Niniejszym wnioskuję/wnioskujemy o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego o numerze
umowy wyżej wskazanym.

Wnioskowany okres lub okresy zawieszenia spłaty kredytu : *
Okres od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30.09.2022r. – w wymiarze maksymalnie dwóch
miesięcy
Miesiąc sierpień
2

Miesiąc wrzesień
Okres od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze
maksymalnie 2 miesięcy
Miesiąc październik
Miesiąc listopad
Miesiąc grudzień
Okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31marca 2023r. – w wymiarze maksymalnie 1
miesiąca
Miesiąc styczeń
Miesiąc luty
Miesiąc marzec
Okres od dnia 1 kwietnia 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. – w wymiarze maksymalnie
1 miesiąca
Miesiąc kwiecień
Miesiąc maj
Miesiąc czerwiec
Okres od dnia 1 lipca 2023r. do dnia 30 września 2023r. – w wymiarze maksymalnie 1
miesiąca
Miesiąc lipiec
Miesiąc sierpień
Miesiąc wrzesień

Okres od dnia 1 października 2023r. do dnia 31 grudnia
maksymalnie 1 miesiąca

2023r. – w wymiarze

Miesiąc październik
Miesiąc listopad
Miesiąc grudzień





dokonanie wyboru wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu
następuje poprzez wstawienie znaku X w kratce obok wybranego wnioskowanego miesiąca
lub miesięcy w jednym okresie , w których nastąpi zawieszenie spłaty .
okresy zawieszania spłaty kredytu hipotecznego są następujące :
- od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
- od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch
miesięcy;
- od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w
każdym kwartale.

Oświadczenia Kredytobiorcy ( Kredytobiorców) :
Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadomy/jesteśmy świadomi, że:
1)

Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, co oznacza że nie
jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie
kredytowania, wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu.
Istnieje ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu, za co Częstochowski Bank
Spółdzielczy JURA BANK nie ponosi odpowiedzialności.
3

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania zgodnie z
zapisami art. 73 ust.10 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają
przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy
kredytu.
W trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przeze
mnie/nas dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być
przez Bank realizowane.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie jestem/ nie jesteśmy zobowiązani do
dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu
ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu.
Na podstawie wiążącej mnie/nas z Bankiem Umowy kredytowej oraz na podstawie art.
70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy a
ja/my jestem/jesteśmy zobowiązany/zobowiązani przedłożyć na żądanie Banku w całym
okresie obowiązywania Umowy kredytu dokumenty i informacje niezbędne do
dokonania oceny zdolności kredytowej.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu
zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych.
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji niniejszego wniosku Bank przekaże na trwałym
nośniku na adres poczty elektronicznej email lub adres korespondencyjny wskazany
jako kanał kontaktu z Bankiem.

Ponadto oświadczam(y) , że podpisując treść składanego wniosku o zastosowanie wakacji
kredytowych działam(y) w imieniu i za zgodą wszystkich pozostałych kredytobiorców
wymienionych w treści niniejszego Wniosku .
Ponadto oświadczam(y) , że złożony wniosek dotyczy umowy kredytowej zawartej w celu
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem (śmy) świadomy(i) odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .
Czytelny(e) podpis(y) :
1)

_________________________________________

2)

_________________________________________

3)

_________________________________________

4)

_________________________________________
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Informacja Banku o prawie do odstąpienia od Wniosku złożonego poza Placówką Banku
Kredytobiorca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od niniejszego Wniosku w terminie 14 dni od
dnia otrzymania potwierdzenia Banku o otrzymaniu wniosku, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować Bank o decyzji o odstąpieniu od
Wniosku poprzez przekazanie oświadczenia w postaci formularza o odstąpieniu dostępnymi kanałami
dla złożenia Wniosku.

Wzór odstąpienia
(Uwaga : należy wypełnić jedynie w przypadku
skorzystania z prawa do odstąpienia od złożonego wniosku
po złożeniu wniosku o zastosowanie wakacji kredytowych
)
...............................................
Miejscowość i data
................................................
................................................
imię, nazwisko, PESEL i adres Kredytobiorcy

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD WNIOSKU ZŁOŻONEGO POZA PLACÓWKĄ BANKU
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od
zawieszenia spłaty rat kredytu
.................................................

dotyczącego

umowy

nr

..............................

zawartej

dnia

................................................
Podpis/y Kredytobiorcy/ów
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