
Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie ustawowych wakacji kredytowych

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Imię, nazwisko i nr PESEL Kredytobiorcy: …………………………………….………………….......……………………

Imię, nazwisko i nr PESEL Współkredytobiorcy: ………………………….………………………………………..……….

Imię, nazwisko i nr PESEL Współkredytobiorcy: ………………………….………………………………………..……….

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wnoszę/wnosimy o zawieszenie przez Łącki
Bank Spółdzielczy, Łącko 814, 33-390 Łącko, spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w ramach
Umowy o numerze:

………………………………………………………………..………………..………….
nr umowy kredytowej

Przyjmuję do wiadomości, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje mi/nam w okresie:
1) od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
2) od 1.10. 2022 r. do 31.12. 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
3) od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale kalendarzowym.

Wnoszę/Wnosimy o zawieszenia spłaty kredytu w miesiącu:

sierpień 2022 r. wrzesień 2022 r. październik 2022 r.

listopad 2022 r. grudzień 2022 r. styczeń 2023 r.

luty 2023 r. marzec 2023 r. kwiecień 2023 r.

maj 2023 r. czerwiec 2023 r. lipiec 2023 r.

sierpień 2023 r. wrzesień 2023 r. październik 2023 r.

listopad 2023 r. grudzień 2023 r. -----------------------------------------

Oświadczam/oświadczamy, że niniejszy wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem/Jesteśmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

Wskazuję/emy następujący/e adres/y e-mail do przekazania przez Bank Potwierdzenia otrzymania

niniejszego Wniosku (opcjonalnie): ...............................................................................................................

Przyjmuję/my do wiadomości że:
1. składając niniejszy Wniosek oświadczam/y jednocześnie, iż wszyscy Współkredytobiorcy

wyrażają zgodę na złożenie Wniosku;
2. okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania;
3. okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu ulegają przedłużeniu

o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do Umowy kredytu;
4. zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej Umowy kredytu;
5. potwierdzenie przyjęcia do realizacji niniejszego Wniosku Bank przekaże mi/nam na trwałym

nośniku na podany do kontaktów z Bankiem adres e-mail lub na adres korespondencyjny;
6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Bank będzie przetwarzał dane osobowe podane

w niniejszym Wniosku w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 73 ustawy
z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych
i pomocy kredytobiorcom. Dane te przetwarzane będą przez okres tożsamy z okresem
przetwarzania danych w związku z zawarciem Umowy kredytu. W pozostałym zakresie
zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych przez Łącki Bank Spółdzielczy,
udostępnione m. in. na stronie internetowej Banku.

………………………………………….. ………………………………………………………………………
miejscowość, data Podpis(y) Kredytobiorców



Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie ustawowych wakacji kredytowych

Wypełnia pracownik Banku:

…………………………..………………………….. ………………………………………………………………………..……
Jednostka organizacyjna, data Podpis Pracownika Przyjmującego Wniosek


