
 

Wakacje kredytowe\29072022 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO (USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE) 

zgodnie z ustawą z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 

i pomocy kredytobiorcom 

Dotyczy umowy kredytu hipotecznego1 nr: _______________________________ z dnia _____________________ 

udzielonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Świdnik z siedzibą w Świdniku przy 

ul. Niepodległości 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044526 przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP: 713-10-04-410. 

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

WNIOSKUJĘ O ZAWIESZENIE RAT W MIESIĄCU/MIESIĄCACH2: 

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 WNIOSKODAWCY: 

Nazwisko i imiona: _____________________________________________ Nr członkowski: __________________ 

PESEL: ___________________________  Seria i nr dowodu osobistego : ______________________ 

Adres korespondencyjny: 

Ulica: ____________________________________________________ Nr domu _______ Nr mieszkania ________ 

Kod: ____________ Miejscowość: _______________________ Województwo: ____________________________ 

Telefon ________________________ email: ________________________________________________________ 

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji lub uzgodnień, SKOK Świdnik skontaktuje się z Panem/Panią 

na wskazany we wniosku nr telefonu lub mailowo – na wskazany we wniosku adres email. 

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

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

 

_________________________ __________________________________________________________________ 
data     podpis  Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)/Wnioskodawców (Współkredytobiorców) 

 

                                                           
1 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. 
2 wybrany wariant/y zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w pustym polu. 



W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia wniosku należy skontaktować się z Kasą 

pod numerem telefonu 790 333 522. 
 

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

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik” 

ul. Niepodległości 13 

21-040 Świdnik 

lub adres email: info@skokswidnik.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. 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w SKOK Świdnik:  
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. 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): 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Świdnik, z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 
w Świdniku (zwana dalej Kasą, My).  
Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@skokswidnik.pl lub listownie 
na adres Administratora.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:  
1. wynikającym ze złożonych przez Panią/Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją 

uzyskaliśmy. Podstawą prawną uprawniającą nas do takiego działania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
2. zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu uprawnia nas przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
3. oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe lub ustawy  o  kredycie konsumenckim.  

Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  tym  celu  odbywa  się  na  podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
4. rachunkowym, księgowym i archiwalnym, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. Przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
5. wykonania obowiązku przekazywania informacji dotyczących Pani/Pana zobowiązań do instytucji ustawowo upoważnionych  do  ich gromadzenia, do 

czego zobowiązują nas przepisy ustawy - Prawo  bankowe lub ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

6. monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

7. wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują nas m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo - kredytowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

8. zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f 
RODO;  

9. analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. 
f RODO;  

10. windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;   

11. marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów powiązanych z nami kapitałowo, osobowo lub systemowo. Przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;  

12. dowodowych i archiwalnych, dla potrzeb ochrony przez Pani/Pana potencjalnymi roszczeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych w tym 
celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.  

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać 
Pani/Pana dane osobowe:  

1. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie - jeśli przetwarzanie odbywało się na 
podstawie Pani/Pana zgody;  

2. do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
3. do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych - w sytuacji, kiedy przetwarzanie (przechowywanie danych) odbywa się na podstawie 

ww. przepisów prawa;  
4. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych;  
5. do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń - w sytuacji, kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub 

w celu ich dochodzenia (cele windykacyjne);  
6. do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

tzw. prawnie uzasadnionego interesu - w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, o której mowa w art. 21 ust. 1 
RODO.  
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