WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Informacje

„Wakacje kredytowe” to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla określonych osób, które mają kredyt
hipoteczny w złotych polskich. Od sierpnia 2022 roku rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie łącznie z
ośmiu miesięcy bez spłaty rat kredytu do końca 2023 roku. Skorzystanie z wakacji kredytowych powoduje, że
okres kredytowania zostanie wydłużony. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie
możliwość zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji. Więcej informacji na:
www.wakacjekredytowe.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące wakacji kredytowych, w szczególności tego jakie kredyty kwalifikują się do
zawieszenia spłaty, okresów zawieszenia, sposobów składania wniosków oraz skutków wakacji kredytowych
znajdują się na wniosku o zawieszenie dostępnym w bankowości elektronicznej w oddziałach, a także na
stronie internetowej pod adresem: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredytyhipoteczne/wakacje-hipoteczne.html.”

Data: ________________

Dane kredytodawcy
Nazwa

Alior Bank Spółka Akcyjna

Dane wnioskodawcy (kredytobiorcy)
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………….

Numer Karty Klienta (CIF)

…………………………………………………………………………….

Dane umowy, której dotyczy wniosek
Numer umowy*

…………………………………………………………………………….

Data umowy*

…………………………………………………………………………….

Numer rachunku**

…………………………………………………………………………….

*parametr nie wymagany jeżeli wprowadzono numer rachunku
** parametr wymagany jeżeli nie wprowadzono numeru umowy i daty umowy

Treść wniosku
Składam wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w okresach:
Dotyczy
III kwartał 2022

Data*

Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN
(opłacony w całości).

*w polu poniżej należy wpisać daty lub datę spłaty raty, przypadającej w danym kwartale, która ma być zawieszona

Dotyczy
IV kwartał 2022

Data

Dotyczy
I kwartał 2023

Data

Dotyczy
II kwartał 2023

Data

Dotyczy
III kwartał 2023

Data

Dotyczy
IV kwartał 2023

Data

Jestem świadomy, że zawieszenie spłaty w wyżej wymienionych terminach nie zwalnia mnie z obowiązku
opłacenia kosztu ubezpieczeń, o ile są one powiązane z umową, której dotyczy zawieszenie.

Oświadczenie wnioskodawcy (kredytobiorcy)
• Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje dodatkowe
•

•
•
•
•
•

•

W przypadku, gdy stroną wyżej wymienionej umowy jest kilku kredytobiorców i wniosek o zawieszenie spłaty
kredytu hipotecznego składa jeden z nich, Bank uznaje, że wniosek został złożony za zgodą i wiedzą pozostałych
kredytobiorców i zastrzega sobie prawo do weryfikacji akceptacji tego wniosku przez pozostałych kredytobiorców.
Zawieszenie spłaty kredytu jest realizowane na mocy art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu
społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Przepis art. 73 ww. ustawy ma zastosowanie do umów zawartych przed 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia
okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości
przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Z dniem doręczenia tego wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.
Bank, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku, potwierdzi jego otrzymanie i przekaże potwierdzenie
wnioskodawcy. Bank wskaże w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość
opłat z tytułu ubezpieczeń, które nadal będą pobierane przez Bank (o ile dotyczy). Brak potwierdzenia nie wpłynie
na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.
Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie
terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN
(opłacony w całości).

•
•

Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły
zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.
Jeżeli Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesił w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy na innych
warunkach niż określone w wyżej wymienionej ustawie, termin tego zawieszenia kończy się z mocy prawa z dniem
złożenia w Banku niniejszego wniosku. W potwierdzeniu Bank wskaże kredytobiorcy również sposób rozliczenia z
tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu.

Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców:

_____________________________
Potwierdzam przyjęcie dyspozycji do realizacji.
Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności.
Data, podpis i pieczątka imienna Pracownika Banku

__________________________________

Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN
(opłacony w całości).

