NIE WYPEŁNIONO WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL

Otwórz zapisany na dysku wniosek i edytuj
w programie Adobe Acrobat Reader.

Informacja dla kredytobiorców – konsumentów1, chcących
skorzystać z zawieszenia wykonania umowy kredytu / pożyczki
Poniższe rozwiązanie dotyczy wyłącznie Klientów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu,
b) przed 13 marca 2020 r. zaciągnęli w Banku umowę o kredyt:
>> konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
>> hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r.
poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
>> w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą
jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
c) ostateczny termin spłaty ww. kredytu przypada po dniu 13 września 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 i na podstawie 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.2020.374 ze zm.) Bank umożliwia swoim Klientom czasowe
zawieszenie wykonania Umowy kredytu / pożyczki.
W czasie zawieszenia wykonania umowy kredytu / pożyczki nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż opłaty z tytułu
ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu / umową pożyczki.

Zawieszenie wykonania umowy kredytu / umowy pożyczki możliwe jest przez okres
nie dłuższy niż 3 miesiące w zależności od wyboru Klienta. Okres zawieszenia umowy
kredytu / umowy pożyczki nie jest traktowany jako okres kredytowania.
Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu / pożyczki
ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy kredytu / pożyczki.

Przed podjęciem decyzji i wnioskowaniem o zawieszenie wykonania umowy
kredytu / pożyczki zapoznaj się z poniższymi informacjami.
>> Składane oświadczenie o utracie pracy bądź innego głównego źródła dochodu stanowiące przesłankę
do wnioskowania o zawieszenie wykonania umowy kredytu / pożyczki składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.
>> Bank posiada prawo do żądania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej, w tym do badania
zdolności kredytowej w trakcie trwania umowy kredytu / pożyczki.
>> Na Wniosku wymagany jest podpis wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców.
>> Zgodnie z art. 105 ust. 4i Prawa bankowego, Bank zobowiązany jest do przesyłania do Biura Informacji Kredytowej danych
o aktualnym stanie zobowiązań oraz informacji o ich zmianach.
>> Proponujemy naszym Klientom zawieszenie wykonania Umowy kredytu / pożyczki co nie oznacza, że raty te zostaną anulowane.
>> Okres spłaty kredytu / pożyczki wydłuży się o okres zawieszenia wykonania umowy kredytu / umowy pożyczki.
>> Ubezpieczenia, z których korzystają Klienci i które powiązane są z umową kredytu / pożyczki, będą kontynuowane w okresie
trwania zawieszenia wykonania umowy kredytu / pożyczki zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami umowy kredytu /
pożyczki.
>> Wymagane jest zachowanie ciągłości posiadanego zabezpieczenia zgodnie z warunkami umowy kredytu / umowy pożyczki.
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Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Getin Bank jest częścią

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: +48 664 919 797. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
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Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu / umowy pożyczki
zgodnie z ustawą 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 („Wniosek”)
Ważne! Wniosek wypełnia i podpisuje kredytobiorca, którego dotyczy przesłanka utraty pracy lub głównego
źródła utrzymania. W przypadku gdy Wniosek dotyczy kredytu zaciągniętego przez więcej niż jednego
kredytobiorcę, pozostali kredytobiorcy podpisują Wniosek w części ich dotyczącej oraz uzupełniają swoje
dane osobowe (każdy oddzielnie).

NAZWISKO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

IMIĘ / IMIONA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

NUMER UMOWY

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO KREDYTU / POŻYCZKI

PESEL

LICZBA KREDYTOBIORCÓW / POŻYCZKOBIORCÓW
WYSTĘPUJĄCYCH W UMOWIE KREDYTU

1

2

3

4

 5 lub więcej

Poniższe pola dotyczą Klientów nieposiadających numeru PESEL.
Dotyczy klientów kredytów samochodowych i pożyczek / kredytów hipotecznych.
DATA URODZENIA

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Kredytobiorca / Pożyczkobiorca zwani są dalej „Kredytobiorcą”.
Rodzaj kredytu / pożyczki:
kredyt konsumencki (kredyt / pożyczka udzielone konsumentowi po dniu 18.12.2011 r. w wysokości
nie większej niż 255.550,00 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska),
pozostałe:2
kredyt hipoteczny / pożyczka hipoteczna (kredyt / pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka)
kredyt / pożyczka udzielone po dniu 18.12.2011 r. w wysokości większej niż 255.550,00 zł albo równowartość
tej kwoty w walucie innej niż waluta polska,
kredyt / pożyczka udzielone przed dniem 18.12.2011 r.
UWAGA! W przypadku, kiedy Klient złoży więcej niż jeden Wniosek z tej samej grupy produktowej
(tj. kredyt konsumencki lub pozostałe wymienione powyżej), Bank zrealizuje tylko jeden z nich, pierwszy
w kolejności wpływu do Banku.
Nazwa Kredytodawcy (Banku): Getin Noble Bank S.A.
Kredyt / Pożyczka zwane są dalej „Kredytem” / ”Umową Kredytu”.
NUMER TELEFONU KREDYTOBIORCY

ADRES E-MAIL KREDYTOBIORCY (OBLIGATORYJNIE)

„POTWIERDZENIE REALIZACJI WNIOSKU O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU” PROSZĘ WYSŁAĆ: 3, 4

 na adres korespondencyjny LUB  na adres mailowy wskazany powyżej
NOWY HARMONOGRAM SPŁAT PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ZAWIESZENIA UMOWY KREDYTU PROSZĘ WYSŁAĆ: 3, 4

 na adres korespondencyjny LUB  na adres mailowy wskazany powyżej

Oświadczam, że po dniu 13 marca 2020 r. utraciłem/łam pracę lub inne główne źródło dochodu
i w związku z tym wnoszę o zawieszenie wykonania Umowy kredytu przez okres:5
 1 miesiąc

 2 miesiące

 3 miesiące

2 Można wnioskować o zawieszenie tylko jednej umowy z tej kategorii.
3 W przypadku braku zarejestrowanego adresu mailowego w Banku Kredytobiorca wyraża zgodę na kontakt pod wskazany we Wniosku adres mailowy celem potwierdzenia
przyjęcia Wniosku i wdrożenia zawieszenia spłaty Kredytu.
4 Należy zaznaczyć jedno pole.
5 W przypadku, gdy Kredyt został udzielony w programie Rodzina na Swoim a Kredytobiorca nadal uzyskuje dopłaty, zawieszona zostaje zarówno część kapitałowa
jak i odsetkowa raty a ośmioletni okres otrzymywania dopłat do raty odsetkowej ulega wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

SPRAWDŹ

DRUKUJ
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Warunki zawieszenia spłaty Umowy kredytu
1. Zawieszenie wykonania Umowy kredytu będzie obowiązywało przez czas zadeklarowany przez Kredytobiorcę powyżej we Wniosku.
2. W trakcie trwania zawieszenia wykonania Umowy kredytu, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających
z Umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu oraz nie są naliczane przez Bank odsetki.
3. Okres zawieszenia Umowy kredytu wskazany we Wniosku nie jest traktowany jako okres kredytowania.
4. Okres kredytowania przewidziany Umową kredytu ulega przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania Umowy kredytu wskazany przez
Kredytobiorcę we Wniosku.
5. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania
Umowy kredytu.
6. W okresie zawieszenia Umowy kredytu wymagane jest zachowanie ciągłości posiadanego zabezpieczenia zgodnie z warunkami
Umowy kredytu.
7. Za rozpatrzenie Wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat.
8. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta już z innej formy wsparcia dostępnej w Banku, tj. zawiesił w całości bądź w części spłatę
rat Umowy kredytu (korzysta z prolongaty bądź karencji) na warunkach innych niż przewidziane ustawą 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, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku
Wniosku. Harmonogram spłat związany z zakończeniem prolongaty Bank wyśle do Kredytobiorcy po zakończeniu okresu zawieszenia
wykonania Umowy kredytu wskazanego we Wniosku na co Kredytobiorca wyraża zgodę.
9. Bank w terminie 14 dni od otrzymania Wniosku wyśle do Kredytobiorcy potwierdzenie jego otrzymania w sposób zgodny z jego
deklaracją złożoną we Wniosku.
10. W potwierdzeniu realizacji Wniosku Bank zawrze informację o:
a) okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu,
b) wysokości opłat związanych z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu,
c) sposobie rozliczenia prolongaty lub karencji opisanej w pkt. 8.
11. Po zakończeniu okresu zawieszenia wykonania Umowy kredytu Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat w formie
wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.

Na podstawie powyższego Wniosku Bank dokona zawieszenia wykonania Umowy kredytu na warunkach
wskazanych przez Kredytobiorcę we Wniosku.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
dotyczącego utraty przeze mnie pracy bądź innego głównego źródła dochodu.

DATA

PODPIS KREDYTOBIORCY 6

6 Podpisuje Kredytobiorca / Pożyczkobiorca, którego dotyczy przesłanka utraty pracy lub głównego źródła utrzymania, którego dane zostały podane na pierwszej stronie Wniosku.
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Dane osobowe pozostałych Kredytobiorców / Pożyczkobiorców
/ Pełnomocnika Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy 7
DANE DRUGIEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY
NAZWISKO

IMIĘ / IMIONA

PESEL

NIE DOTYCZY

Poniższe pola dotyczą Klientów nieposiadających numeru PESEL.
Dotyczy klientów kredytów samochodowych i pożyczek / kredytów hipotecznych.
DATA URODZENIA

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Wyrażam/my zgodę na zawieszenie wykonania Umowy Kredytu na warunkach wskazanych w powyższym Wniosku
(dotyczy Kredytu zaciągniętego przez więcej niż jednego Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę).
DATA ORAZ PODPIS POZOSTAŁEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY 8

DANE TRZECIEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY
NAZWISKO

IMIĘ / IMIONA

PESEL

NIE DOTYCZY

Poniższe pola dotyczą Klientów nieposiadających numeru PESEL.
Dotyczy klientów kredytów samochodowych i pożyczek / kredytów hipotecznych.
DATA URODZENIA

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Wyrażam/my zgodę na zawieszenie wykonania Umowy Kredytu na warunkach wskazanych w powyższym Wniosku
(dotyczy Kredytu zaciągniętego przez więcej niż jednego Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę).
DATA ORAZ PODPIS POZOSTAŁEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY 8

DANE CZWARTEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY
NAZWISKO

IMIĘ / IMIONA

PESEL

NIE DOTYCZY

Poniższe pola dotyczą Klientów nieposiadających numeru PESEL.
Dotyczy klientów kredytów samochodowych i pożyczek / kredytów hipotecznych.
DATA URODZENIA

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Wyrażam/my zgodę na zawieszenie wykonania Umowy Kredytu na warunkach wskazanych w powyższym Wniosku
(dotyczy Kredytu zaciągniętego przez więcej niż jednego Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę).
DATA ORAZ PODPIS POZOSTAŁEGO KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY LUB PEŁNOMOCNIKA KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY 8

7 W przypadku gdy Wniosek składany jest przez jedynego Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę załącznik nie jest wypełniany i nie jest dołączany do Wniosku.
8 W przypadku gdy Wniosek jest składany przez więcej niż jednego Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę, podpisują pozostali Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Pełnomocnik
Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy.

SPRAWDŹ

DRUKUJ

