WNIOSEK O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY O KREDYT W ZWIĄZKU Z UTRATĄ PRACY LUB GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA
DOCHODU PO 13 MARCA 2020 R. - „koronawirus”
POUCZENIE:
1. Podstawa prawna złożenia wniosku oraz warunków zawieszenia wykonywania umowy o kredyt: 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
2. Wniosek dotyczy zawieszenia wykonania umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo umowy
o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
albo umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jeżeli Wnioskodawca jest konsumentem w rozumieniu art. 221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny. Jeżeli Kredytobiorca jest stroną umowy więcej niż jednej umowy, wniosek o zawieszenie wykonania umowy
może dotyczyć tylko jednej z umów kredytu udzielonych na podstawie przytoczonych ustaw w zdaniu poprzednim.
3. Wniosek stosuje się do umów, o których mowa w ust. 1, zawartych przed 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych
umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty tj. 13 września 2020 r.
4. Jeżeli na wniosek Kredytobiorcy Bank zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów, o których mowa w ust. 1, na warunkach innych niż mowa
w niniejszym wniosku, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Bankowi niniejszego wniosku.

OZNACZENIE KREDYTOBIORCY I
Imię
Nazwisko
PESEL
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:

Adres zamieszkania na terenie RP

Kod:
Miejscowość:
Kraj:

Nr telefonu
OZNACZENIE KREDYTOBIORCY II
Imię
Nazwisko
PESEL
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:

Adres zamieszkania na terenie RP

Kod:
Miejscowość:
Kraj:

Nr telefonu
OZNACZENIE KREDYTODAWCY
Nazwa kredytodawcy

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Adres siedziby kredytodawcy

ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów

OZNACZENIE UMOWY O KREDYT
Numer umowy o kredyt lub numer
rachunku kredytowego

Data zawarcia umowy o kredyt
1 miesiąc zawieszenia wykonania umowy
2 miesiące zawieszenia wykonania umowy
3 miesiące zawieszenia wykonania umowy

Okres zwieszenia wykonania umowy o
kredyt, o której mowa powyżej
OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY

Oświadczenie Kredytobiorcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Treść klauzuli

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Ja podpisujący niniejszy wniosek oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 r. utraciłem/am:
pracę:
- nazwa pracodawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- data utraty pracy: …………………………………………………………

Treść oświadczenia

- przyczyna utraty pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

inne główne źródło dochodu:
- opis głównego źródła dochodu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- data utraty

źródła dochodu: ………………………………………………………….

- przyczyna utraty źródła dochodu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY/MA, ŻE:
1) okres zawieszenia umowy o kredyt, o której mowa w niniejszym wniosku, nie jest traktowany jako okres kredytowania;
2) w trakcie zawieszenia wykonania umowy wszelkie wnioski i dyspozycje składane przeze mnie dotyczące kredytu, w związku z faktem
zawieszenia wykonania umowy, nie mogą być przez Bank realizowane;
3) zawieszenie wykonania umowy oznacza, że zawiesza się prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej;
4) okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania
umowy i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu;
5) w okresie zawieszenia wykonania umowy Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy
kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną umową kredytu;
6) po okresie zawieszenia wykonania umowy, Bank może zażądać dostarczenia przez Kredytobiorcę do Banku dokumentów
potwierdzających posiadanie zdolności kredytowej tj. dokumentów potwierdzających uzyskiwanie stałego źródła dochodu.
7) na podstawie wiążącej mnie z Bankiem umowy kredytowej Bank ma prawo badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy
a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności;
8) zawieszenie wykonania umowy w przypadku karty kredytowej czy kredytu w ROR oznacza brak możliwości korzystania przeze mnie
z kwoty niewykorzystanego limitu w okresie zawieszenia (o ile wniosek dotyczy zawieszenia wykonania umowy karty kredytowej czy
kredytu w ROR);
9) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia
wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
Miejscowość i data podpisania wniosku
Potwierdzenie adresu poczty elektronicznej Kredytobiorcy
na który Bank prześle Potwierdzenie przyjęcia i realizacji
niniejszego wniosku oraz zmieniony w wyniku
zastosowania zawieszenia wykonania umowy o kredyt
harmonogram spłaty kredytu:

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..
POUCZENIE:
Przyjmuję do wiadomości i jestem świadomy/ma, że w przypadku gdy podany adres e-mail
jest inny niż zarejestrowany w systemie finansowo – księgowym Banku, podany adres email w niniejszym wniosku zastąpi adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku i od dnia
dostarczenia niniejszego wniosku będzie podstawą zaktualizowania adresu e-mail w
systemie finansowo-księgowym Banku

Czytelny podpis Kredytobiorcy I

Czytelny podpis Kredytobiorcy II
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WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU
Oznaczenie placówki sprzedażowej Banku
Data doręczenia wniosku przez Kredytobiorcę

Podpis i stempel funkcyjny (imienny) pracownika Banku)
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