Nr Umowy pożyczki/kredytu: __________________ zawartej w dniu: ____________________
Imię(ona) i
Imię(ona) i
Imię(ona) i
Imię(ona) i

nazwisko(a)
nazwisko(a)
nazwisko(a)
nazwisko(a)

Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy

______________________
______________________
______________________
______________________

PESEL1): ____________
PESEL1): ____________
PESEL1): ____________
PESEL1): ____________

Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy
kredytu hipotecznego „Rodzina na swoim”
Działając na podstawie art. 31fa-31fc ustawy 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, wnioskuję o zawieszenie wykonywania Umowy pożyczki/kredytu
wskazanej powyżej na okres __________ miesięcy.

Oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub inne główne źródło dochodu. Jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ponadto w celu umożliwienia Bankowi weryfikacji złożonego przeze mnie oświadczenia o utracie pracy lub
innego głównego źródła dochodu oświadczam, że:
Upoważniam Bank do ujawnienia mojemu byłemu pracodawcy/zleceniodawcy wskazanemu poniżej*
informacji stanowiących tajemnicę bankową, a dotyczących złożenia przeze mnie Wniosku o zawieszenie
wykonywania Umowy pożyczki/kredytu, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia złożonego przeze mnie
oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu.
Jednocześnie upoważniam swojego byłego pracodawcę/zleceniodawcę do udostępnienia na rzecz Banku
Millennium SA danych o moim zatrudnieniu, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia złożonego przeze
mnie oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu.
Dane byłego pracodawcy/zleceniodawcy/działalności, którą Wnioskodawca przestał prowadzić:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu, adres, NIP lub Regon, numer telefonu)

Podpis Pożyczkobiorcy*
*Oświadczenie podpisuje Pożyczkobiorca, który utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Bank informuje, że:
1) Wynikająca z art. 31fa ww. ustawy możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej w
związku z utratą przez Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę pracy lub innego głównego źródła dochodu
ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia
okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
2) W okresie zawieszenia wykonywania Umowy pożyczki/kredytu wstrzymana zostaje płatność rat
kapitałowo-odsetkowych. W tym okresie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż
wskazane w pkt 3 poniżej.

3) Zawieszenie wykonywania Umowy pożyczki/kredytu na okres wskazany we Wniosku nie powoduje
zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń powiązanych z
Umową pożyczki/kredytu.
4) Okres zawieszenia Umowy pożyczki/kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres
kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie pożyczki/kredytu ulegają
przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania Umowy pożyczki/kredytu.
5) W okresie zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych nie będą naliczane dopłaty do
oprocentowania, jednocześnie okres spłaty, w którym są stosowane dopłaty do oprocentowania,
zostanie wydłużony o okres zawieszenia,
6) Bank
w
terminie
14
dni
od
otrzymania
niniejszego
Wniosku
przekaże
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy na trwałym nośniku Potwierdzenie zawieszenia wykonywania
Umowy pożyczki/kredytu.
7) W przypadku, gdy w dniu doręczenia Wniosku realizowane jest zawieszenie spłaty rat kredytu na
warunkach innych, niż określone w niniejszym Wniosku (np. wakacje kredytowe), termin tego
zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia prawidłowego Wniosku, a
dotychczasowe wakacje kredytowe zostaną rozliczone w następujący sposób:
a) w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych odsetki naliczone w okresie wakacji
kredytowych do czasu złożenia Wniosku o zawieszenie wykonywania Umowy pożyczki/kredytu
zostaną doliczone do kwoty kapitału pożyczki/kredytu,
b) w przypadku zawieszenia rat kapitałowych odsetki naliczone i nie pobrane w okresie wakacji
kredytowych, będą płatne z pierwszą ratą po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania
Umowy pożyczki/kredytu.
8) Informacja o zawieszeniu wykonywania Umowy pożyczki/kredytu zostanie przekazana do Biura
Informacji Kredytowej S.A.

Data, miejscowość

Podpis Kredytobiorcy

Adnotacja Banku (wypełnia pracownik Banku)
Potwierdzam wpływ Wniosku
Data _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.
Numer placówki _________________________
Podpis i pieczątka imienna pracownika Banku

