……………………………………….
Miejscowość, data

Wniosek o wakacje kredytowe
1. INFORMACJE O KREDYCIE
Kredytodawca („Bank”):

Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Numer umowy kredytowej („Umowa Kredytu”)
Data zawarcia Umowy Kredytu
e-mail
2.

loan.pl@handelsbanken.se

INFORMACJE O KREDYTOBIORCY / KREDYTOBIORCACH

KREDYTOBIORCA 1
Imię i nazwisko
Nr PESEL
Numer dowodu osobistego

ważny do:

Adres e-mail
Numer telefonu
Adres do korespondencji
KREDYTOBIORCA 2
Imię i nazwisko
Nr PESEL
Numer dowodu osobistego

ważny do:

Adres e-mail
Numer telefonu
Adres do korespondencji

Wnioskowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu płatnych w:
Rok 2022

OKRES
III kwartał 2022
zaznaczyć
maksymalnie 2
miesiące w
kwartale

VIII

IV kwartał 2022

IX

X

XII

Rok 2023

OKRES
zaznaczyć
maksymalnie 1
miesiąc w
kwartale

XI

I kwartał 2023

II kwartał 2023

I

IV

II

III

V

VI

III kwartał 2023
VII

VIII

IX

IV kwartał 2023
X

XI

XII

Oświadczam/-y, że:
 Kredyt otrzymany na podstawie Umowy Kredytu został wykorzystany przez nas/przeze mnie na zaspokojenie
własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadomy/-a /Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia;
 nie korzystam/-y z zawieszenia spłat rat umowy kredytu przysługujących, na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca
2022 r. o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w innym
banku;
 jestem świadomy/ma/ jesteśmy świadomi , że złożenie niniejszego wniosku będzie się wiązało z wydłużeniem
okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Umowie Kredytu o wybrany przeze mnie/przez
nas okres zawieszenia spłaty rat Umowy Kredytu. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania, jestem
świadomy/a obowiązku utrzymania ważnych i skutecznych zabezpieczeń ustanowionych na podstawie
zawieszanej Umowy Kredytu również w tym wydłużonym okresie, w dotychczasowym zakresie.

Przyjmuję/Przyjmujemy do wiadomości, że:


Z dniem doręczenia niniejszego wniosku do Banku, spłata Umowy Kredytu zostaje zawieszona na okres w nim
wskazany;



Jeśli posiadam w Banku więcej niż jedną umowę kredytu, zwieszenie spłat rat kredytu może dotyczyć tylko
jednej z tych umów;



Bank w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku przekaże potwierdzenie jego otrzymania pisemnie na mój
adres e-mail wskazany w niniejszym wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że brak przekazania
przez Bank potwierdzenia przyjęcia wniosku nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłat rat;



Za rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank nie pobierze żadnych opłat;



Comiesięczną informację o terminie i wysokości spłaty raty otrzymam niezwłocznie po upływie okresu, na który
zawieszona została spłata rat/-y kredytu.

………………………………………
Czytelny/e podpis/y Kredytobiorcy/ów

…………………………………………………
miejscowość, data

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że kredyt otrzymany na
podstawie Umowy Kredytu został wykorzystany przez nas/przeze mnie na zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych. Jestem świadomy/-a /Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia

………………………………………
Czytelny podpis Kredytobiorcy/ów

…………………………………………………
miejscowość, data

…………………..………….……………………..
Data wpływu wniosku (wypełnia Bank)

