
WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO (USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE)  
 

Dotyczy umowy kredytu hipotecznego* nr: __ __ __ __ __ __ __ __ z dnia __ __ /__ __/ __ __ __ __  

udzielonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej                                                            

przy ul. Kokota 169, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                 

pod nr 0000029957. 
 

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zgodnie z ustawą z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym                              

dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przysługuje w okresie: 

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;  

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. 

Wniosek musi zostać złożony przed terminem wymagalności raty/rat kredytu, która/re miałaby ulec zawieszeniu. 

Istnieje możliwość  złożenia jednego wniosku do wszystkich okresów lub odrębnych  wniosków  dla każdego okresu 
zawieszenia. 
 

WNIOSKUJĘ O ZAWIESZENIE RAT W MIESIĄCU/MIESIĄCACH**:  
  

 III kwartał 2022 (max. 2 m-ce):  

sierpień wrzesień  
 

 IV kwartał 2022 (max. 2 m-ce):  

 październik  listopad   grudzień  
 

 I kwartał 2023 (max. 1 m-c):  

 styczeń  luty                                            marzec  
 

 II kwartał 2023 (max. 1 m-c):  

kwiecień   maj  czerwiec  
 

 III kwartał 2023 (max. 1 m-c):  

 lipiec   sierpień   wrzesień  
 

 IV kwartał 2023 (max. 1 m-c):  
 

 październik   listopad   grudzień  
 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY  

Nazwisko i imiona: ________________________________________________Nr członkowski: ___________________  

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Seria i nr dowodu osobistego : __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

DANE TELEADRESOWE WNIOSKODAWCY  

Adres korespondencyjny:  

Ulica: ____________________________________________________ Nr domu __ __ __ __ Nr mieszkania __ __ __ __  

Kod: __ __ - __ __ __ Miejscowość: __________________________Województwo: ____________________________ 

Telefon __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ E-mail: ___________________________________________________________  

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji lub uzgodnień, SKOK Śląsk skontaktuje się z Panem/Panią na wskazany we wniosku nr telefonu 

lub mailowo – na wskazany we wniosku adres e-mail.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

_______________________            ______________________         _________________________________                      

miejscowość                                                                                             dnia                                                                                                  podpis Wnioskodawcy  (Kredytobiorcy) 



 

 

 

 

 

 

 

*wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, która spełnia 

wymogi określone ustawą z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.  

* * wybrany wariant/y zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w pustym polu. 

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce Kasy albo przesłać na adres:  

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO -KREDYTOWA ŚLĄSK  

ul. Kokota 169 , 41-711 Ruda Śląska 

lub adres email:  

kredyty@skok.slask.pl  

Z dniem doręczenia Kasie niniejszego wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.  

 

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających                       

z umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.  

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy 

przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.  

 

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustawowych przesłanek, Kasa informuje pisemnie wnioskodawcę o braku 

możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, albo o konieczności ponownego złożenia wniosku uzupełnionego                           

o przewidziane ustawą informacje. Również ten wniosek musi zostać złożony przed terminem wymagalności raty 

kredytu, która miałaby ulec zawieszeniu.  

 

Więcej informacji na temat ustawowych wakacji kredytowych na stronie www.skokslask.pl  

 

Informacja administratora danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                         

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – 

Kredytowa „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-711, ul. Kokota 169 (dalej: „Administrator” lub „My”). Administrator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@skok.slask.pl. 

Pana/i dane osobowe, podane we wniosku, będą przez nas przetwarzane w celu analizy wniosku o zawieszenie spłaty kredytu 

(ustawowe wakacje kredytowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o finansowaniu 

społecznościowym  dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj.: przez okres obowiązywania 

umowy pożyczki/kredytu, a po jej zakończeniu do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych; 

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność rozpatrzenia wniosku. 

 

 

 

mailto:iod@skok.slask.pl

