
 

 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY  
 

I KREDYTODAWCA 

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa 

II KREDYTOBIORCA/POŻYCZKOBIORCA 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 1 PESEL Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 1 

  

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 2 PESEL Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 2 

  

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 3 PESEL Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 3 

  

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 4 PESEL Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 4 

  

 

III INFORMACJE O KREDYCIE/POŻYCZCE 

……………………………………………………… 

Numer kredytu (dalej „Umowa”) 

IV OŚWIADCZENIE KREDYIOBIORCY/POŻYCZKOBIORCY  DOTYCZĄCE UTRATY PRACY LUB GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU  

1. Oświadczam, że ja …………………………………………… po dniu 13 marca 2020 utraciłem/utraciłam pracę lub inne główne źródło dochodu.   
Imię i nazwisko Kredytobiorcy, który utracił dochód     

 
     

2. Oświadczam, że ja …………………………………………… po  dniu 13 marca 2020 utraciłem/utraciłam pracę lub inne główne źródło dochodu.   
Imię i nazwisko Kredytobiorcy, który utracił dochód         

 
 

3. Oświadczam, że ja …………………………………………….po  dniu 13 marca 2020 utraciłem/utraciłam pracę lub inne główne źródło dochodu.   
Imię i nazwisko Kredytobiorcy, który utracił dochód      

 
     

4. Oświadczam, że ja …………………………………………… po dniu 13 marca 2020 utraciłem/utraciłam pracę lub inne główne źródło dochodu.   
Imię i nazwisko Kredytobiorcy, który utracił dochód         

V WARUNKI ZAWIESZENIA WYKONANIA UMOWY 

1. Zawieszenie wykonywania Umowy następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu  w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej „Ustawa”). 

2. Skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia wykonania Umowy nie wymaga podpisania aneksu. Za złożenie wniosku i jego rozpatrzenia Bank 
nie pobiera opłaty. 

3. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy, z 
wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową. 

4. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców. Podpisy złożone 
na wniosku winny być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 

 
 V Wnioskowany okres zawieszenia wykonania umowy (należy zaznaczyć jeden wnioskowany okres zawieszenia umowy) 

  1 miesiąc 
  2 miesiące 
  3 miesiące 

VI Pozostałe oświadczenia Kredytobiorcy 

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

Data Podpisy wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców 

  
  
  
  

 


