
 

 

 

 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI 
 

I KREDYTODAWCA 

Raiffeisen Bank International AG, spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, 

A-1030 Wiedeń, Austria, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu 

(Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, 

działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w 

Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000753494, 

NIP: 1080022658, REGON: 381633721 

II KREDYTOBIORCA/POŻYCZKOBIORCA 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy PESEL Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 

  

 

III INFORMACJE O KREDYCIE/POŻYCZCE 

……………………………………………………… 

Numer kredytu/pożyczki (dalej „Umowa”) 

 

IV WARUNKI ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI 

1. Zawieszenie spłaty kredytu następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom) (dalej ‘Ustawa’). 

2. Skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga podpisania aneksu. Za złożenie wniosku i jego rozpatrzenie Bank 

nie pobiera opłaty. 

3. W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy, z wyjątkiem 

opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową. 

4. Podpis złożony na wniosku powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 

 

 

V PRZYSŁUGUJĄCE OKRESY ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI 

1. Od 01.08.2022 do 30.09.2022 – w wymiarze dwóch miesięcy 

2. Od 01.10.2022 do 31.12.2022 – w wymiarze dwóch miesięcy 

 

VI WNIOSKOWANY OKRES ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI (należy zaznaczyć jeden wnioskowany okres zawieszenia 

umowy). 

 Najbliższa niezawieszona w ramach Ustawy rata kredytu/pożyczki przypadająca po dniu złożenia wniosku (zawieszenie spłaty 

kredytu/pożyczki następuje na okres miesiąca od dnia złożenia wniosku), z zastrzeżeniem pkt V powyżej. 

 

 Najbliższe dwie kolejne niezawieszone w ramach Ustawy raty kredytu/pożyczki przypadające po dniu złożenia wniosku (zawieszenie 

spłaty kredytu/pożyczki następuje na okres dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku), z zastrzeżeniem pkt V powyżej. 

 

VII OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY    

1. Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.  

2. Oświadczam, że niniejszy wniosek składam we własnym imieniu oraz pozostałych współkredytobiorców, posiadam upoważnienie od 

pozostałych współkredytobiorców do złożenia wniosku oraz ponoszę wyłączną odpowiedzialność w stosunku do pozostałych 

współkredytobiorców i Banku w związku z jego złożeniem. 

3. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

     

Data Podpis Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 

  

 


