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Wniosek złożysz

w naszej bankowości elektronicznej Millenet

w naszej dowolnej placówce

Nie złożysz wniosku w aplikacji mobilnej.

Ustawowe wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek

Jeśli Twoja umowa kredytu została zawarta przez kilku kredytobiorców, wystarczy, 
że wniosek złoży jeden z nich.
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Jak złożyć wniosek w Millenecie

Wejdź na naszą stronę www.bankmillennium.pl i kliknij 
„Logowanie”.

01.   Zaloguj się do Millenetu.

Jeśli nie pamiętasz danych do logowania, wybierz „Logowanie” i kliknij „Dalej”,  
a następnie „Pomoc z logowaniem”. Tam dowiesz się, jak odzyskać dane do logowania  

lub samodzielnie zmienić hasło.
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Jak złożyć wniosek w Millenecie

Wniosek możesz złożyć w dwóch miejscach. Wybierz jedną ze ścieżek:

Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny 
-> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe 

W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem 
hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe.

02.   Wybierz „Wniosek o wakacje kredytowe”

Ścieżka 1

Ścieżka 2
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Jak złożyć wniosek w Millenecie

Rozpocznij wypełnianie wniosku o ustawowe wakacje. Wybierz czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę 
Twojego kredytu hipotecznego i zapoznaj się z treścią oświadczeń oraz zgód. Zaakceptuj je.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę w dniu, w którym przypada płatność raty, 
złóż wniosek najpóźniej do godziny 19:00 tego samego dnia. 

            Przykład: 

Rata Twojego kredytu przypada na 1 sierpnia 2022 roku. Jeśli złożysz wniosek 1 sierpnia do godz. 
19.00, zawiesimy spłatę kredytu tego samego dnia i nie musisz spłacać tej raty.

W ciągu 21 dni od dnia, w którym otrzymamy wniosek, przekażemy Ci potwierdzenie zawieszenia 
spłaty kredytu. Znajdziesz je w Millenecie, w sekcji „Umowy i dokumenty”.

Informacje o ustawowych wakacjach kredytowych znajdziesz na naszej stronie internetowej  
(www.bankmillennium.pl)  w sekcji Kredyty>>Kredyt hipoteczny>>Wsparcie dla 

kredytobiorców>>Ustawowe wakacje kredytowe.

03.   Wybierz rodzaj wakacji: Ustawowe wakacje kredytowe

Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie, spłatę Twojego kredytu  
zawiesimy na okres lub okresy podane przez Ciebie we wniosku.
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