
Miejscowość, dnia ……………. r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja, niżej podpisany/-na ………………………….., zamieszkały/-ła pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………...……, PESEL: ………………………,  

legitymujący/-ca się dowodem osobistym seria i numer: ………………………..………………., niniejszym 

udzielam   

Panu/Pani …………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałemu/-ej pod adresem: ……………...…………………………………..……………………………  

……………………………………………………………………...……………, PESEL: ………………………,   

legitymującemu/-ej się dowodem osobistym seria i numer: …………………………………………..……..,  

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie przed Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178, 

NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1.305.539.910,00 wpłacony w całości („Bank”),   

w sprawie złożenia, na podstawie art. 31fa 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), 

wniosku o zawieszenie wykonania Umowy ………………………..……… nr: ………………….……… 

zawartej pomiędzy: 

………………………………..………… oraz ….…………………………………… („Współkredytobiorcy”) 

a Bankiem w dniu ………………………………………. („Umowa”) („Wniosek”).  

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności składanie w moim imieniu następujących oświadczeń 

i podejmowanie następujących czynności: 

− złożenie Wniosku  

− wskazania wnioskowanego okresu zawieszenia Umowy, 

− odebranie od Banku potwierdzenia otrzymania Wniosku.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Wniosek złożony na ww. podstawie może dotyczyć zawieszenia wykonania: 

a) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), albo 

b) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 

hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (tj. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1027), albo 

c) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) - jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) 

– z wyjątkiem kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) 

− 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) zawieszenie wykonania Umowy przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił 

pracę lub inne główne źródło dochodu; w przypadku w którym stroną Umowy jest więcej niż jeden 

kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub 

innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich, 

3) jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, o której mowa w pkt 1 lit. a albo pkt 1 lit. b 

albo pkt 1 lit. c powyżej, zawartej z Bankiem, Wniosek może dotyczyć tylko jednej z tych umów, 

4) Wniosek o zawieszenie wykonania Umowy zawiera w szczególności: 

a) oznaczenie Współkredytobiorców; 

b) oznaczenie Banku; 

c) oznaczenie Umowy (umowy o kredyt, o której mowa w pkt 1 powyżej); 

d) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia Umowy; 

e) oświadczenie przynajmniej jednego ze Współkredytobiorców, że po dniu 13 marca 2020 r. 

utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu – składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

5) Wniosek powinien zostać złożony na trwałym nośniku, czyli na nośniku stanowiącym materiał lub 

urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi 

w związku z Umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające 

na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, 

6) Bank w terminie 14 dni od doręczenia Wniosku potwierdza na trwałym nośniku, o którym mowa w 

pkt 5, jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie Współkredytobiorcom; Bank wskazuje w 

potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie Umowy, oraz wysokość opłat z 

tytułu ubezpieczeń, powiązanych z Umową, jeśli takie występują; brak potwierdzenia nie wpływa na 

rozpoczęcie zawieszenia wykonania Umowy, 

7) wykonanie Umowy zostanie zawieszone z dniem doręczenia Bankowi Wniosku,  

8) wykonania Umowy zostanie zawieszone na okres wskazany we Wniosku, 

9) okres zawieszenia wykonania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 

10) okres zawieszenia wykonania Umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, 

11) okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie ulegają przedłużeniu o okres 

zawieszenia wykonania Umowy, 

12) w okresie zawieszenia wykonania Umowy nie są naliczane odsetki, 

13) w okresie zawieszenia wykonania Umowy Współkredytobiorcy nie są zobowiązani do dokonywania 

płatności wynikających z Umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową, 

jeśli takie występują, a Bank nie pobiera w tym okresie opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń 

powiązanych z Umową, jeśli takie występują, 

14) jeżeli Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę Umowy na warunkach 

innych niż opisane w pkt 1-13 powyżej, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z 

dniem doręczenia Bankowi Wniosku; w takim przypadku Bank w potwierdzeniu, o którym mowa w 

pkt 6 powyżej, wskazuje Współkredytobiorcom również sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia 

spłaty Umowy, które uległo skróceniu. 

 

__________________________________________________ 

Podpis Współkredytobiorcy 


