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WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO (USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE)  
 
Dotyczy umowy kredytu hipotecznego* nr: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ z dnia __ __ /__ __/ __ __ __ __   
 
udzielonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy 
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000080915, NIP 586-104-00-96 

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. 

 

WNIOSKUJĘ O ZAWIESZENIE RAT W MIESIĄCU/MIESIĄCACH**: 

o III kwartał 2022 (max. 2 m-ce): 
 sierpień   wrzesień  

o IV kwartał 2022 (max. 2 m-ce):  
 październik  listopad  grudzień 

o I kwartał 2023 (max. 1 m-c): 
 styczeń  luty  marzec 

o II kwartał 2023 (max. 1 m-c): 
 kwiecień  maj  czerwiec 

o III kwartał 2023 (max. 1 m-c): 
 lipiec  sierpień  wrzesień 

o 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, Kasa Stefczyka 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)/Wnioskodawców (Współkredytobiorców) 
  

 
*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. 
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W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia wniosku należy skontaktować się Infolinią 
Kasy pod numerem 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora).  
Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce Kasy albo przesłać na adres: 

Kasa Stefczyka, Dział Restrukturyzacji 

ul. Marynarki Polskiej 55 C, 80-557 Gdańsk  

lub adres email:  
restrukturyzacja@kasastefczyka.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.kasastefczyka.pl 
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), SKOK im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w 
Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (Kasa) informuje o tym, że: 
1) jest administratorem Pana/i danych osobowych; 
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail IOD@kasastefczyka.pl, tel.: 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy); 
3) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 
a) w celu wykonywania, zmiany i rozwiązania umowy pożyczki/kredytu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),  
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących Kasy, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności ustawowej i realizacją zawartych z 
członkami umów, oceną zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego, zarządzaniem ryzykiem, rozpatrywaniem reklamacji członków. Obowiązki wynikają 
ponadto z przepisów dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym, w tym oszustwom kredytowym i praniu brudnych pieniędzy. Ponadto, Kasa ma prawo 
przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki albo zrealizować zalecenia wydane przez uprawnione organy lub instytucje  (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);  
c) w celu wykonania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – dotyczy to zgody na przetwarzanie przez Kasę szczególnej kategorii danych przekazanych w celu 
obsługi wniosku o renegocjację oraz danych po wygaśnięciu zobowiązań z umowy w celu dalszej oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, 
stosowania metod i modeli (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO); 
d) w celach rachunkowych, księgowych i archiwalnych – na podstawie ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);  
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą*** oraz  
f) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,  
przy czym działania wskazane w pkt e) i f) wykonywane będą w prawnie uzasadnionym interesie Kasy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;  
4) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj.  
a) przez okres obowiązywania umowy pożyczki/kredytu, a po jej zakończeniu do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych; 
b) do czasu odwołania zgody - w przypadku szczególnej kategorii danych oraz danych przetwarzanych po wygaśnięciu zobowiązań z umowy w celu dalszej oceny 
zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, stosowania metod i modeli; 
c) do czasu wypełnienia przez Kasę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do czasu wykonania zaleceń uprawnionych organów lub instytucji (pkt 
3) lit. b) i d);  
d) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub uwzględnienia 
sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w innych przypadkach uzasadnionego interesu prawnego;  
e) do czasu upływu terminów potencjalnych roszczeń wynikających z umowy pożyczki/kredytu; 
5) Posiada Pan/i prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz - z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania; 
posiada Pan/i również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w 
zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z  takim marketingiem. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z 
pkt 2);  
6) posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych; 
8) podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o renegocjację, zmiany i wykonywania umowy pożyczki/kredytu, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrzenia wniosku, a niewyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych 
osobowych skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku bez uwzględnienia szczególnych kategorii danych osobowych i okoliczności mających z nimi związek; 
9) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo*** z 
Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz 
podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. 
 

*** Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo ze SKOK dostępny jest w placówkach SKOK, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej Kasy 
Stefczyka.               


