ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy
kredytowej
Imię i nazwisko:
PESEL:
Numer umowy kredytowej:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres z którego przesyłasz do nas wniosek

Wnioskuję o zawieszenie wykonania powyższej umowy kredytowej na okres:
1 miesiąca
2 miesięcy
3 miesięcy
podczas którego nie będę płacił rat kapitałowo-odsetkowych.
Jeśli w kredycie/pożyczce, której dotyczy ten wniosek występuje więcej niż jeden Kredytobiorca/Pożyczkobiorca,
dołącz do niego pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych Kredytobiorców/Pożyczkobiorców.
Wzór pełnomocnictwa znajdziesz na stronie Banku.
Oświadczam, że:

1.

Po dniu 13 marca 2020 r. co najmniej jeden z Kredytobiorców/Pożyczkobiorców utracił pracę lub inne główne źródło
dochodu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2.

Działam w porozumieniu oraz za zgodą wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców.

3.

Jestem świadomy/świadoma, że złożenie tego wniosku będzie wiązało się z wydłużeniem okresu kredytowania oraz
wszystkich terminów przewidzianych w umowie o wybrany przeze mnie okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.

wykonanie umowy zostanie zawieszone z dniem doręczenia niniejszego wniosku do Banku;

2.

jeśli posiadam w Banku więcej niż jeden kredyt konsumencki (w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim), albo więcej niż jedną umowę o kredyt hipoteczny (w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami), albo więcej niż jeden kredyt
bankowy
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(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), zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć
tylko jednej z tych umów;

3.

Bank w terminie 14 dni od doręczenia wniosku przekaże potwierdzenie jego otrzymania na mój adres e-mail wskazany
w tym wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że brak przekazania przez Bank potwierdzenia przyjęcia wniosku nie
wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy;

4.

Bank na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, jest uprawniony do przekazania do Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o zawieszeniu wykonania mojej umowy kredytowej;

5.

składki z tytułu umów ubezpieczenia powiązanych z zawieszoną umową kredytową będą należne na dotychczasowych
zasadach oraz w dotychczasowej wysokości - zawieszenie spłaty kredytu nie zwalnia z obowiązku ich opłacania.
W przypadku braku środków na pobranie składki dla ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.
zostanie naliczona i pobrana opłata za ich utrzymanie;

6.

odsetki naliczone w okresie zawieszenia zostaną umorzone przez Bank;

7.

jeżeli w chwili złożenia niniejszego wniosku korzystam już z zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki na podstawie mojej
wcześniejszej dyspozycji (zwanej dalej „ Wcześniejszą Dyspozycją”) to termin tego zawieszenia spłaty ulegnie skróceniu
z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku niniejszego wniosku;

8.

za rozpatrzenie wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat;

9.

mogę odstąpić od złożonego wniosku w terminie 14 dni od jego złożenia na zasadach opisanych w Informacji
o odstąpieniu. Skutkiem odstąpienia będzie: cofnięcie zmian wynikających z realizacji mojego wniosku, przekazanie nowego
harmonogramu spłaty, natomiast raty które zostały już objęte wnioskiem będą wymagalne w dotychczasowej kwocie,
co może skutkować wystąpieniem należności przeterminowanej. Natomiast jeśli w chwili złożenia niniejszego wniosku
korzystałem z zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki, które uległo skróceniu na pods tawie pkt. 7, to skutkiem odstąpienia
będzie p rzywrócenie zasad spłaty wynikających z Wcześniejszej Dyspozycji;

10.

skorzystanie z zawieszenia spłaty rat może mieć negatywny wpływ na możliwość otrzymania nowego zaangażowania
kredytowego w ING Banku Śląskim S.A. zarówno w okresie zawieszenia jak i po jego zakończeniu;

11.

w przypadku kredytu hipotecznego, w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytowej, nie obowiązują wszelkie
harmonogramy spłaty kredytu otrzymane przeze mnie przed lub w okresie zawieszenia, natomiast po jego zakończeniu
otrzymam od Banku nowy harmonogram spłaty uwzględniający zmiany wynikające z okresu zawieszenia. Nowy
harmonogram spłaty otrzymam po przeliczeniu przez Bank rat, począwszy od raty w której zacznę spłacać kapitał;

12.

w przypadku pożyczki pieniężnej, w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytowej, która przewiduje zmianę wysokości
raty w przypadku zmiany oprocentowania, nie dostanę nowego harmonogramu spłaty. Nowy harmonogram spłaty
otrzymam po przeliczeniu przez Bank rat, począwszy od raty w której zacznę spłacać kapitał.

* Pod pojęciem „Bank” użytym w niniejszym wniosku należy rozumieć odpowiednio:
- ING Bank Śląski S.A. jeżeli wniosek dotyczy kredytu udzielonego przez ten bank, albo
- ING Bank Hipoteczny S.A. w przypadku kredytów przeniesionych do ING Banku Hipotecznego S.A.

Czytelny podpis
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