
 

 

 BANK SPÓŁDZIELCZY W JORDANOWIE 
Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w procesie obsługi wniosków dotyczących 

zawieszenia spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19 
 
 

____________________________     Bank Spółdzielczy w Jordanowie  
(imię i nazwisko Kredytobiorcy/ów)  

         
____________________________      
(adres Kredytobiorcy/ów) 

 
____________________________ 
(PESEL / TELEFON)  

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól  

 

Dotyczy umowy kredytowej nr: 

 

 

_______________________________ 

 

Rodzaj produktu*: 

 Kredyt Hipoteczny 

 Kredyt Mieszkaniowy / „MÓJ DOM” 

 Kredyt Gotówkowy 

 Wygodny Kredyt Gotówkowy 

 Kredyt Okazjonalny / Cztery Pory Roku / Wakacyjny / Świąteczny  
 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY RAT KREDYTU 
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID - 19 

 

Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCYMI Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19. 
Wnioskowany termin zawieszenia spłaty rat kredytu*: 
 

 1 miesiąc       2 miesiące       3 miesiące       4 miesiące       5 miesięcy        6 miesięcy  

 

 zawieszenie spłaty dotyczy rat kapitałowych (w wyżej wybranym okresie będą spłacane tylko odsetki) 
 

 zawieszenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych (w wyżej wybranym okresie nie będzie spłacany kapitał 
i odsetki) 

 

Zawieszenie spłaty ma zastosowanie bez wydłużania okresu kredytowania o okres zawieszenia spłaty rat 
kapitałowych lub kapitałowo – odsetkowych. 

Uzasadnienie złożenia wniosku (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa): 

 
 

Niniejszym wnioskuję o zawieszenie spłaty rat kredytu w związku  z pandemią koronawirusa COVID – 19  bez wydłużenia okresu 
kredytowania. 

Oświadczam, że jestem świadomy, że okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych przypadających po terminie zakończenia okresu zawieszenia rat kredytu ulegają odpowiedniemu zwiększeniu. 

 

* Prosimy o postawienie krzyżyka w polu wyboru 



 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zawieszenie spłaty rat kredytu nie powoduje anulowania przez Bank płatności rat 
kapitałowych oraz odsetkowych. Zastosowanie zawieszenie spłaty rat kredytu spowoduje wzrost kosztów kredytu, z uwagi na 
przesunięcie płatności rat kapitałowych o wnioskowany okres, za który zostaną naliczone odsetki. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej do czasu potwierdzenia przez 
Bank przyjęcia i realizacji niniejszego wniosku, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty elektronicznej: 
 

 
(prosimy wpisać adres e-mail) 

 
Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie dostarczania przez 
Bank wyciągów, zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym oraz komunikowania zmian w „Dokumencie 
dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym”, we wzorcach umownych tj. w Regulaminie, Taryfie opłat i 
prowizji oraz Tabeli oprocentowania.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w tabeli powyżej kanał dostarczania wyciągów  jest kanałem 
wspólnym do komunikowania również zmian dotyczących wszystkich posiadanych w Banku produktów.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się 
z Klauzulą informacyjną Banku Spółdzielczego w Jordanowie dostępną na stronie http://bsjordanow.pl/rodo. 

Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego Wniosku Bank przekaże nowy 
harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku 
o zawieszenie spłat rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19, na ww. adres poczty elektronicznej, zgodnie z 
oświadczeniem zawartym w niniejszym Wniosku.  

Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.  

Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału wniosku dotyczącego zawieszenia spłaty rat kredytu do Palcówki Banku przy 
najbliższej wizycie w Placówce Banku. 

Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD WNIOSKU O ZAWIESZENIE SPŁAT RAT KREDYTU 
 
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszego wniosku w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszego wniosku bez ponoszenia kosztów. 
3. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku 

o zawieszenie spłat rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.  
4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, winni Państwo poinformować Bank o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszego 

wniosku poprzez przekazanie oświadczenia w postaci formularza o odstąpieniu dostępnymi kanałami dla złożenia niniejszego 
wniosku. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą odstąpienia przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy w formie oświadczenia. 

6. Skutkiem odstąpienia od Wniosku o zawieszenie jest przywrócenie terminów płatności rat zgodnych z harmonogramem 
obowiązującym przed złożeniem przez Państwa wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu. 

 

 

 

 

 __________________________                                                                            _________________________________________ 
      (miejscowość, data)                           (podpis Kredytobiorcy/ów zgodny z Umową kredytu) 

 
  

http://bsjordanow.pl/rodo


 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
WYPEŁNIA BANK 

 

Oznaczenie Wniosku: ………………………………………..……………. 

Data wpływu oraz podpis Pracownika z pieczątką imienną ………………………………………………..……………………………… 

 

OPINIA ANALITYKA KREDYTOWEGO W SPRAWIE ZASTOSOWANIA ZAWIESZENIA SPŁATY RAT KREDYTU 

Sporządził/a: 

Analityk Kredytowy po zweryfikowaniu Wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu w związku 
z pandemią koronawirusa COVID – 19 oraz dołączonej do Wniosku dokumentacji 

opiniuje:     pozytywnie  /   negatywnie 

możliwość zastosowania zawieszenia spłaty rat kredytu 

Pieczątka imienna i podpis Data 

  

 

DECYZJA W SPRAWIE ZASTOSOWANIA ZAWIESZENIA SPŁATY RAT KREDYTU 

SZCZEGÓŁY DECYZJI 
KREDYTOWEJ: 

 ZASTOSOWANIE ZAWIESZENIA SPŁATY RAT KREDYTU - dotyczy Umowy kredytowej 
Nr ……………..……… z dnia ………………..…………….. na następujących warunkach: 

1) Zawieszenie dotyczy rat: 

 kapitałowo-odsetkowych przypadających do spłaty od dnia __ __/__ __/__ __ __ __ przez 
okres ____ miesięcy (max 6 miesięcy)  

 kapitałowych przypadających do spłaty od dnia __ __/__ __/__ __ __ __ przez okres ____ 
miesięcy (max 6 miesięcy) 

2) Sposób spłaty zawieszonych rat:  

 zwiększenie przyszłych rat kapitałowych o zawieszony kapitał, spłata zawieszonych 
odsetek w okresie ____ miesięcy, następujących po zawieszeniu rat, lecz nie później niż 
na koniec okresu kredytowania - przy zachowaniu terminu spłaty wynikającego z umowy 
kredytu 

 zwiększenie przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych o odroczony kapitał przy zachowaniu 
terminu spłaty wynikającego z umowy kredytu 

3) Wymagana / nie wymagana* aktualizacja przyjętych zabezpieczeń: …………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/wymienić jakie/ 

 ODMOWA ZASTOSOWANIA ZAWIESZENIA SPŁATY RAT KREDYTU 

 Podpisy osób podejmujących decyzję 

Data:  

 


