
Procedura rozpatrywania wniosków o zmianę warunków spłaty zobowiązań kredytowych 

Klientów indywidualnych SGB-Banku S.A. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 

 

I. WSTĘP 

1. Niniejsza „Procedura rozpatrywania wniosków o zmianę warunków spłaty zobowiązań 

kredytowych Klientów indywidualnych SGB-Banku S.A. w związku z pandemią koronawirusa 

SARS-CoV-2” (zwana dalej ”Procedurą”) określa tryb i zasady rozpatrywania wniosków o 

zmianę warunków spłaty przez Klientów indywidualnych zobowiązań kredytowych z tytułu 

kredytów oraz pożyczek udzielonych na podstawie umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt 

hipoteczny, umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą 

jest konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, wobec SGB-Banku S.A. (zwanego dalej 

„Bankiem”), w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

2. Podstawę do wprowadzenia Procedury stanowią: 

1) Stanowisko Banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla 

klientów sektora bankowego stanowiące moratorium pozaustawowe w rozumieniu 

Wytycznych EBA, dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty 

kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, 

2) Art. 31fa – 31fc 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, umożliwiające Klientowi indywidualnemu 

zawieszenie wykonywania umowy. 

3. Dla Klienta indywidualnego Bank udostępnia jednocześnie narzędzia pomocowe wynikające z 

Moratorium pozaustawowego (Stanowisko Banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania 

narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego) oraz Ustawy o której mowa w ust. 2 pkt. 

2, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze. 

4. Do dnia wejścia w życie niniejszej Procedury zastosowanie w zakresie rozpatrywania wniosków 

Klientów miała Uchwała nr 40/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej  z dnia 17 

czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Czasowych zmian regulacji i procesu kredytowego 

SGB-Banku S.A. obowiązujących w okresie stanu zagrożenia pandemii dla kredytów i pożyczek 

udzielonych klientom Banku”. 

II. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZMIANĘ WARUNKÓW SPŁATY 

ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH – MORATORIUM POZAUSTAWOWE W 

ROZUMIENIU WYTYCZNYCH EBA 

1. W związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się możliwość zmiany warunków 

spłaty zobowiązań kredytowych dla poszczególnych produktów, zgodnie z poniższych opisem: 

i. kredyt gotówkowy, mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny. 

Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie uproszczonym, 

zgodnie ze złożonym przez Klienta wnioskiem, w którym Klient wskazuje okres odroczenia – 

maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego Klienta), 

ii. produkty odnawialne – kredyt w rachunku płatniczym, karta kredytowa. Produkty 

odnawialne, które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020r., 

po uzgodnieniu z Klientem mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym na okres do 6 

miesięcy. 

2. Spłata odroczonych płatności następować może poprzez: 

1) wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia, 



2) zwiększenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania 

kredytowego pozostaje bez zmiany), 

3) rozłożenie spłaty odroczonych rat w okresie trwania Umowy kredytowej (rozterminowanie 

płatności), 

4) przesunięcie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego na okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy, 

5) inny sposób możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi i ustalony  

z Klientem, którego zakres jest zgodny z Procedurą. 

3. W ramach niniejszej Procedury Bank nie będzie pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie 

 i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-

odsetkowych, jak również za realizację zmian w zakresie ustalenia nowych warunków spłaty 

zobowiązania kredytowego. 

4. Zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego może dotyczyć Klienta Banku, który spełnia 

łącznie następujące warunki (warunki nie dotyczą Klientów obsługiwanych przez Zespół 

monitorujący portfelowe ryzyko kredytowe monitoringu i windykacji bez względu na ich 

klasyfikację): 

1) jest stroną umowy kredytowej zawartej przed 13 marca 2020 r., z której wynika zobowiązane 

kredytowe, 

2) na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez Klienta opóźnienie  

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni, 

3) złoży w Banku wniosek o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych 

w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. 

5. Bank przyjmuje i rozpatruje wnioski Klientów o zmianę warunków spłaty zobowiązania 

kredytowego złożone zgodnie z obowiązującym w Banku wzorem, który określa Załącznik nr 1 do 

niniejszej Procedury, 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem: 

1) bankowości elektronicznej, 

2) poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku (skan albo zdjęcie ręcznie wypełnionego i 

podpisanego wniosku) na adres Banku: kredyty@bsleczcya.pl  

3) telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: 24 721 83 50 w. 109, pod warunkiem 

identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości w związku z brakiem jego fizycznej 

obecności.  

7. We wniosku Klient Banku podaje: 

1) dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer 

dokumentu tożsamości, 

2) dane umożlwiające skontaktowanie się Banku z Klientem w celu realizacji wniosku, tj. numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej, z których Bank będzie korzystał na potrzeby 

rozpatrzenia wniosku Klienta, 

3) dane umożliwiające identyfikację zobowiązania,  

4) zwięzły opis wpływu skutków pandemii na jego sytuację ekonomiczną (weryfikując ten 

warunek, Bank bierze pod uwagę ocenę otoczenia makroekonomicznego (np. wzrost 

bezrobocia, zatory płatnicze, restrykcje administracyjne), branżę w której Klient jest 

zatrudniony albo prowadzi działalność gospodarczą/rolniczą. 

8. Bank dokonuje analizy wniosku złożonego przez Klienta w zakresie możliwości uwzględnienia 

zawartej we wniosku propozycji zmiany warunków spłaty zobowiązania kredytowego, przy 

uwzględnieniu dotychczasowej historii kredytowej Klienta. 

9. Bank informuje Klienta o odmowie uwzględnienia wniosku za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta we wniosku albo przesyła informację o 
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odmowie za pośrednictwem Poczty. Możliwe jest również przekazanie informacji o odmowie w 

trakcie osobistej wizyty Klienta w Oddziale. 

10. W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę warunków spłaty zobowiązania 

kredytowego bądź ustalenia z Klientem zmiany warunków spłaty zobowiązania kredytowego, 

akceptowanych przez Bank, Bank przesyła Klientowi informację o zmianie warunków spłaty 

zobowiązania kredytowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na adres wskazany we 

wniosku lub na wskazany adres mailowy Klienta.  

W przypadku, gdy Klient nie korzysta ze zdalnych kanałów kontaktu bądź nie posiada adresu e-

mail Bank przesyła informację o zmianie warunków spłaty zobowiązania kredytowego za 

pośrednictwem Poczty. Wraz z decyzją Bank przekazuje Klientowi druk Oświadczenia o 

odstąpieniu od Aneksu do umowy o kredyt, o którym mowa w ust. 22 niniejszego Rozdziału. 

11. Wniosek o zmianę warunków spłaty zobowiązania kredytowego oraz informacja Banku, o której 

mowa w ust. 10, stanowią podstawę do zmiany warunków umowy w zakresie spłaty zobowiązania 

kredytowego, z której wynika zobowiązanie kredytowe.  

12. Zmiana umowy następuje z chwilą akceptacji przez Klienta przesłanej przez Bank propozycji 

decyzji, o której mowa w ust. 10. Klient ma prawo odmówić przyjęcia propozycji zmian do umowy. 

13. Zmiana warunków spłaty zobowiązania kredytowego dokonana w trybie przewidzianym w 

niniejszej Procedurze nie ma wpływu na inne prawa i obowiązki Klienta oraz Banku wynikające z 

umowy, z której wynika zobowiązanie kredytowe.  

14. Decyzje podejmowane mogą być w formie elektronicznej, poprzez ewidencję działań kolejnych 

użytkowników. Udokumentowanie tych działań stanowi Elektroniczna Karta Decyzyjna, której 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Potwierdzenie podjęcia decyzji stanowi e-

mail ze skrzynki imiennej decydenta. 

15. Poziom kompetencji do podejmowaniu decyzji o prolongacie kredytu jest zgodny 

 z aktualnie obowiązującymi w Banku zasadami podejmowania decyzji kredytowych.  

16. W ciągu 60 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego, Bank dokona pisemnego potwierdzenia 

zmian Umowy, z których wynika zobowiązania kredytowe, a której termin spłaty został zmieniony 

w trybie określonym niniejszą procedurą. Potwierdzenie dokonane zostanie w formie aneksu do 

Umowy. Jednocześnie, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowia publicznego oraz 

ograniczając koszty transakcyjne swoich Klientów, Bank może zrezygnować z żądania 

notarialnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kpc. 

17. Komunikacja z Klientem w zakresie zmiany zasad spłaty zobowiązań kredytowych na warunkach 

obowiązujących w niniejszej Procedurze odbywać się będzie w postaci elektronicznej, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezależnie od postanowień 

umowy, z której wynikają zobowiązania kredytowe. W przypadku, gdy Klient nie korzysta ze 

zdalnych kanałów kontaktu bądź nie posiada adresu e-mail Bank kontaktuje się z Klientem w 

zakresie złożonego wniosku (potwierdzenie złożenie, ustalenie szczegółów niezbędnych do 

wydania decyzji itp.) telefonicznie. Informacja o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia wniosku o 

zmianie warunków spłaty umowy przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres mailowy wskazany przez Klienta we wniosku a w przypadku, gdy Klient nie korzysta ze 

zdalnych kanałów kontaktu bądź nie posiada adresu e-mail Bank przesyła informację o zmianie 

warunków spłaty zobowiązania kredytowego za pośrednictwem Poczty. 

18. Bank może wprowadzać zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o zmianę warunków spłaty 

zobowiązań kredytowych określonych w niniejszej Procedurze w przypadku wystąpienia 

przynajmniej jednej z poniższych przyczyn: 

1) zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie kategorii zobowiązań kredytowych 

lub zakresie Klientów uprawnionych do składania wniosków o zmianę warunków spłaty 

zobowiązań kredytowych wobec Banku w związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, 



2) zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie trybu składania lub rozpatrywania 

wniosków o zmianę warunków spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku w związku 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, 

3) zmiany przepisów prawa mające wpływ na zmianę warunków spłaty zobowiązań kredytowych 

wobec Banku w związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, 

4) wydania lub zmiany zaleceń lub rekomendacji przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne 

uprawnione organy bądź wydania orzeczeń sądowych lub orzeczeń organów administracji 

publicznej, mających wpływ na zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku 

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

20. Zmiana warunków spłaty zobowiązań kredytowych określonych w niniejszej Procedurze nie 

będzie wywierać wpływu na wnioski nie związane ze zmianą warunków spłaty kredytów złożone 

przed zmianą. 

W przypadku gdy Klient złożył wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu w trakcie trwania 

poprzedniego wniosku, który dotyczył zmiany spłaty kredytu, Bank niezwłocznie kontaktuje się z 

Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji oraz ustalenia dalszych działań związanych z aktualnym 

wnioskiem (np. przyjęcie aktualnego wniosku do realizacji, a wstrzymanie działania poprzedniego 

wniosku). 

21. Klient może składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Bank czynności na podstawie 

niniejszej Procedury w trybie i na zasadach przewidzianych w łączącej go z Bankiem umowie , 

z której wynikają zobowiązania kredytowe. 

22. Kredytobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od aneksu do Umowy o kredyt dot. 

zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,  

w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. Złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu powoduje przywrócenie pierwotnych warunków spłaty kredytu 

zgodnie z zawartą Umową o kredyt.  

23. Odroczenie spłaty kapitału kredytu studenckiego może się odbyć na warunkach określonych w 

Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Okres prolongaty wynosi maksymalnie 6 miesięcy, a 

wniosek może być złożony do końca roku akademickiego 2019/2020. 

24. Stanowisko o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt. 1) (moratorium pozaustawowe) obowiązuje od 

13 marca 2020r. do 30 września 2020r. (tzn. że wniosek Kredytobiorcy musi być przez Bank 

w tym terminie rozpatrzony) – w przypadku odpowiedniego przedłużenia stosowania ww. 

wytycznych EBA, Banki mogą podjąć decyzję o przedłużeniu oferowania instrumentów 

pomocowych, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja związana z wydłużającą się pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. 

25. Instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytów zawartych  

po 13 marca 2020r. 

26. Dopuszczalne jest złożenie przez Klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny 

łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy dla rat kapitałowych lub rat kapitałowo-

odsetkowych. 

III. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY 

KREDYTOWEJ – TZW. USTAWOWE "WAKACJE KREDYTOWE" 

1. Podstawą do realizacji przez Bank wniosku złożonego przez Klienta będącego konsumentem 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 są przepisy art. 31fa – 31fc (wprowadzone Ustawą z dnia 

19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 



przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). 

2. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy dotyczy umowy kredytowej zawartej między Bankiem  

a Klientem przed 13 marca 2020 r. na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 

2) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami, 

3) art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest 

konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

3. Zawieszenie wykonania umowy rozumie się jako zawieszenie wykonywania wszelkich praw i 

obowiązków wynikających z umowy kredytu zarówno po stronie Banku jak 

 i Kredytobiorcy. Zawieszenie wykonania umowy oznacza tzw. „stop klatkę” w realizacji umowy 

oraz wszelkich czynności z niej wynikających. Wstrzymaniu ulega bieg wszystkich terminów 

wynikających z umowy kredytowej, w tym okresu wypowiedzenia. Naliczanie terminów jest 

przywracane po okresie „wakacji kredytowych” i ich ponowny bieg rozpoczyna się od dnia 

następnego po dniu, w którym zakończyło się zawieszenie umowy. 

1) W okresie zawieszenia wykonania umowy, Bank nie pobiera od Klienta płatności 

wynikających z umowy, tj.: 

a. rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, 

b. spłaty limitu karty w rachunku płatniczym oraz limitu karty kredytowej, 

c. prowizji za odnowienie limitu w rachunku płatniczym, 

d. opłat za wznowienie oraz opłaty za obsługę karty kredytowej, 

e. opłat z tyt. zadłużenia przeterminowanego (opłaty za powiadomienia, publikacje, odsetki 

karne itp.), 

f. pozostałych opłat wynikających bezpośrednio z umowy kredytowej z tyt. zobowiązania 

kredytowego, 

z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. 

2) W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank wobec Klienta nie realizuje m.in.: 

a) wypłat transz kredytów, m.in. hipotecznych, konsolidacyjnych i pozostałych (jeżeli 

dotyczy), 

b) nie udostępnia limitów kredytów w rachunku płatniczym oraz kartach kredytowych. 

Oznacza to, że Klient nie będzie mógł korzystać z limitów w wysokości dostępnej jak 

przed dniem zawieszenia wykonania umowy, a ewentualne wpłaty dokonywane  

w okresie zawieszenia z tyt. umów dotyczących tych produktów nie będą pomniejszać 

zadłużenia, ale będą dostępne dla Klienta, 

c) odnowień limitów w rachunku płatniczym oraz wznowień kart kredytowych, 

d) wniosków Klienta o zmianę warunków umowy oraz nie podpisuje aneksów (bez względu 

na treść i skutek), 

e) wpłat rat kredytowych, częściowych i całkowitych spłat kredytów, których zawieszenie 

wykonania umowy dotyczy, 

f) obniżenia/podwyższenia oprocentowania, zmiany opłat – wszelkie zmiany Bank będzie 

mógł dokonać po okresie zawieszenia, 

g) zmiany regulaminów, taryfy prowizji i opłat, zmiany postanowień umownych, 

h) czynności monitorujących oraz windykacyjnych (w zakresie czynności przed 

rozwiązaniem umowy), 

i) wszystkich pozostałych czynności wynikających bezpośrednio i pośrednio (na wniosek 

Klienta)  

z umowy kredytowej, czynności dodatkowych, dyspozycji klientowskich,  

z zastrzeżeniem pkt. 3). 



3) W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank może realizować usługi zlecone przez 

Klienta, które nie dotyczą bezpośrednio zawieszonej umowy kredytowej. Są to przede 

wszystkim usługi dodatkowe wynikające z Taryfy opłat i prowizji i wykonywane na wyraźne 

życzenie Klienta, m.in. wydanie opinii bankowej, duplikatu umowy lub innego dokumentu, 

udzielenie informacji o posiadanych rachunkach, itp. Opłaty za realizacje usług dodatkowych, 

o których mowa w niniejszym punkcie mogą być pobierane.  

4. Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące. Dopuszczalne jest złożenie 

przez Klienta więcej niż jednego wniosku do tej samej umowy kredytowej, ale wówczas 

maksymalny łączny okres zawieszenia wykonania danej umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc. 

5. Zawieszenie wykonania umowy oznacza, że okres zawieszenia nie jest traktowany jako okres 

kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają 

przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. Oznacza to, że w każdym przypadku 

Bank wydłuża okres kredytowania o czas równy okresowi „wakacji kredytowych”, niezależnie od 

obowiązujących regulacji dla danego produktu.  

6. Za okres zawieszenia wykonania umowy Bank nie nalicza odsetek. W okresie zawieszenia 

oprocentowanie produktu wynosi 0%. Jeśli w okresie zawieszenia dojdzie do zmiany stawki 

oprocentowania, to nie wprowadza się w tym zakresie zmian. Zmiany wynikające ze zmiany stawki 

oprocentowania wprowadza się po upływie okresu zawieszenia. Co oznacza, że w dniu 

następującym po upływie okresu zawieszenia przywracane jest oprocentowanie umowy 

wynikające ze zmiany stawki oprocentowania według stanu obowiązującego w dniu odwieszenia, 

zaś do Klienta wysyłany jest zmieniony harmonogram spłaty kredytu. 

Przyjmuje się również, że odsetki naliczone do dnia obowiązywania zawieszenia wykonania 

umowy Bank pobiera po upływie okresu zawieszenia. 

7. W ramach niniejszej Procedury, Bank nie będzie pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i 

rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia wykonania umowy, jak również za realizację 

zmian w zakresie ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązania kredytowego. 

8. Klient w każdym czasie ma prawo zrezygnować z realizacji zawieszenia wykonania umowy. 

Rezygnacja nie jest tożsama z odstąpieniem od złożonego wniosku. Rezygnacja musi być 

podpisana przez wszystkich współkredytobiorców, którzy złożyli wniosek.  

9. Rezygnacja polega na zaprzestaniu zawieszenia wykonania umowy w terminie przypadającym od 

dnia następnego po dniu złożenia rezygnacji. Bank przywraca funkcjonowanie umowy kredytowej 

do stanu sprzed zawieszenia. Zawieszenie wykonania umowy zrealizowane przed złożeniem 

pisemnej rezygnacji nie jest korygowane, co oznacza, że rezygnacja ma zastosowanie od dnia 

następnego po jej złożeniu do końca terminu funkcjonowania „wakacji kredytowych”. 

10. Rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy może zostać złożona w formie: 

1) elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku (skan lub 

zdjęcie ręcznie wypełnionego i podpisanego wniosku) na adres Banku kredyty@bsleczyca.pl, 

2) bezpośrednio w Oddziale Banku. 

11. Bank rozpatruje wnioski o ustawowe „wakacje kredytowe” do końca trwania stanu epidemii albo 

końca obowiązywania przepisów Ustawy w zakresie wakacji kredytowych – w zależności, które 

pierwsze wystąpi. Przepisy Ustawy mają charakter ograniczony w czasie ze względu na stan 

epidemii spowodowany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

12. W przypadku, gdy Klient złoży wniosek o zawieszenie wykonania umowy jeszcze w trakcie 

trwania wniosku o zmianę warunków spłaty, o którym mowa w rozdz. II albo wniosku o prolongatę 

zgodnie z wcześniej obowiązującymi regulacjami, zostaje przerwany bieg aktualnie trwającego 

wniosku (ulega on zawieszeniu) a termin zmiany warunków ulega skróceniu do dnia, w którym 

zaczyna obowiązywać wniosek o zawieszenie wykonania umowy na podstawie Ustawy. Wniosek 
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o zawieszenie wykonania umowy złożony na podstawie Ustawy ma pierwszeństwo nad 

pozostałymi wnioskami o zmianę warunków umowy.  

13. Wniosek o ustawowe "wakacje kredytowe" może zostać złożony w formie: 

1) elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan albo zdjęcie ręcznie 

wypłonionego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o utracie głównego źródła dochodu) 

poprzez wniosku i oświadczenia na adres Banku kredyty@bsleczyca.pl, 

2) bezpośrednio w Oddziale Banku. 

14. Bank informuje Klienta o odmowie uwzględnienia wniosku za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta we wniosku albo przesyła informację o 

odmowie za pośrednictwem Poczty. Możliwe jest również przekazanie informacji o odmowie w 

trakcie osobistej wizyty Klienta w Oddziale.  

15. W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zawieszenie wykonania umowy, Bank w terminie 

14 dni od daty otrzymania wniosku przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia i wykonania 

wniosku. W potwierdzeniu Bank wskazuje okres zawieszenia wykonania umowy, który jest 

tożsamy z wnioskiem Klienta, ale nie dłuższy niż 3 miesiące oraz wysokość opłat z tyt. ubezpieczeń 

wynikających z umowy kredytowej, które Klient jest nadal zobowiązany ponosić. Dodatkowo, 

jeżeli wniosek o zawieszenie wykonania umowy przerywa bieg innego wniosku o którym mowa w 

rozdz. II ust. 11, Bank wskazuje również sposób rozliczenia z tytułu zmiany warunków umowy, 

które uległo zawieszeniu. Brak przekazania przez Bank potwierdzenia we wskazanym terminie nie 

wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy zgodnie z obowiązująca Ustawą. 

16. Komunikacja z Klientem w zakresie zawieszenia wykonania umowy na warunkach 

obowiązujących w niniejszej Procedurze odbywać się będzie w postaci elektronicznej, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezależnie od postanowień 

umowy, z której wynikają zobowiązania kredytowe. W przypadku, gdy Klient nie korzysta ze 

zdalnych kanałów kontaktu bądź nie posiada adresu e-mail Bank kontaktuje się z Klientem w 

zakresie złożonego wniosku (potwierdzenie złożenie, ustalenie szczegółów niezbędnych do 

wydania decyzji itp.) telefonicznie. Informacja o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia wniosku o 

zmianie warunków spłaty umowy przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres mailowy wskazany przez Klienta we wniosku a w przypadku, gdy Klient nie korzysta ze 

zdalnych kanałów kontaktu bądź nie posiada adresu e-mail Bank przesyła informację o zmianie 

warunków spłaty zobowiązania kredytowego za pośrednictwem Poczty. 

17. Zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego może dotyczyć Klienta Banku, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) posiada w Banku produkt kredytowy wskazany w ust. 2, 

2) jest stroną umowy kredytowej zawartej przed 13 marca 2020 r., z której wynika zobowiązanie 

kredytowe, dla której termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 

miesięcy licząc od 13 marca 2020 r. Oznacza to, że Klient nie będzie mógł skorzystać z 

ustawowych „wakacji kredytowych” w przypadku, gdy od 13 marca 2020 r. do spłaty kredytu 

pozostało mniej niż 6 miesięcy, 

3) wniosek o zawieszenie wykonania umowy dotyczy przypadków opisanych w ust. 19 i 23, 

4) utracił pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r., 

5) złożył w Banku wniosek o zawieszenie wykonania umowy oraz oświadczenie o utracie pracy 

lub głównego źródła dochodu, które stanowi integralną część wniosku. 

18. Wniosek o ustawowe „wakacje kredytowe” musi być podpisany przez wszystkich 

współkredytobiorców natomiast oświadczenie o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu 

tylko przez kredytobiorcę, którego dana sytuacja dotyczy (niezależnie od liczby kredytobiorców). 

19. Oświadczenie o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu Klient podpisuje pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Dla kredytów wspólnych oświadczenie składa tylko ten Klient, który 

utracił pracę lub główne źródło dochodu. 
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20. Po wpływie wniosku na skrzynkę kredyty@bsleczyca.pl  weryfikuje się spełnienie przez Klienta 

warunków progowych opisanych w niniejszym rozdziale Procedury i przekazuje do realizacji. 

21. Decyzje na każdym poziomie kompetencji podejmowane mogą być w formie elektronicznej, 

poprzez ewidencję działań kolejnych użytkowników. Udokumentowanie tych działań stanowi 

Elektroniczna Karta Decyzyjna, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. 

22. Poziom kompetencji do podejmowaniu decyzji w zakresie decyzji dotyczących możliwości 

wskazanych w ust. 1 jest zgodny z aktualnie obowiązującymi w Banku zasadami podejmowania 

decyzji kredytowych.  

23. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć: 

1) jednej z umów zawartych w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, m.in.: o kredyt gotówkowy albo o kartę kredytową albo o limit w rachunku 

płatniczym, oraz 

2) jednej z umów zawartych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 

hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, m.in.: o 

kredyt mieszkaniowy (niezależnie od celu przeznaczenia) albo o pożyczkę hipoteczną albo o 

kredyt konsolidacyjny/konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie, oraz 

3) jednej z umów zawartych w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – o ile w Banku występują tego typu czynne umowy. 

Powyższe oznacza, że Klient może złożyć maksymalnie 3 wnioski o zawieszenie wykonania 

umowy, po jednym dla każdej z grupy kredytów. Do danej grupy kredytów należą umowy zawarte 

na podstawie odpowiednich ustaw, o których mowa w pkt. 1) – 3). 

Przykłady: 

▪ Klient posiadający kredyt gotówkowy oraz limit w rachunku płatniczym może zawnioskować  

o „wakacje kredytowe” tylko dla jednej z posiadanych umów, ponieważ wszystkie produkty są 

z tej samej grupy kredytów, 

▪ Klient posiadający kredyt mieszkaniowy oraz pożyczkę hipoteczną może zawnioskować o 

„wakacje kredytowe” tylko dla jednej z posiadanych umów, ponieważ wszystkie produkty są z 

tej samej grupy kredytów, 

▪ Klient posiadający kredyt gotówkowy oraz kredyt mieszkaniowy może zawnioskować o 

„wakacje kredytowe” dla obu umów, ponieważ oba produkty są z różnych grup kredytów, 

▪ Klient posiadający kredyt gotówkowy, limit w rachunku płatniczym, kartę kredytową oraz 

kredyt mieszkaniowy może zawnioskować o „wakacje kredytowe” dla jednej z umów dot. 

kredytu gotówkowego albo limitu w rachunku albo karty kredytowej – wybiera jeden produkt, 

ponieważ umowy są z tej samej grupy kredytów oraz dla kredytu mieszkaniowego – ponieważ 

wybrany produkt konsumencki oraz kredyt mieszkaniowy są z różnych grup kredytowych. 

24. Bank przyjmuje, że kredyty wspólne (w których występują współkredytobiorcy) traktowane są jako 

odrębne typy produktów, co oznacza że Klienci składający wniosek o zawieszenie wykonania 

umowy do kredytu wspólnego mogą również złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy dla 

kredytów indywidualnych, pomimo, że produkty należą do tej samej grupy kredytów. Przykłady: 

1) Przykład nr 1: 

a) Kredytobiorca A i B posiadają wspólny kredyt gotówkowy (oboje są strona jednej 

umowy); kredytobiorcy składają wniosek o zawieszenie wykonania umowy (wymagane 

dwa podpisy), ale oświadczenie o utracie źródła dochodu podpisuje kredytobiorca A, 

b) Kredytobiorca A posiada dodatkowo kredyt indywidualny kredyt gotówkowy (albo inny 

z grupy ustawy o kredycie konsumenckim) oraz kredytobiorca B również posiada kredyt 

indywidualny gotówkowy (albo inny z grupy ustawy o kredycie konsumenckim) i także 

utracił pracę lub inne główne źródło dochodu; każdy z kredytobiorców dodatkowo składa 

wniosek o zawieszenie wykonania umowy dla swoich kredytów indywidualnych -> 
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wnioski kredytobiorców zostają przyjęte, ponieważ kredyt wspólny jest traktowany jako 

odrębny typ produktu, a w każdej z tych trzech umów jest inny kredytobiorca (A+B; A; 

B). 

2) Przykład nr 2: 

a) Kredytobiorca A i B posiadają 2 wspólne kredyty gotówkowe; kredytobiorcy składają 

wniosek o zawieszenie wykonania umowy (wymagane dwa podpisy) oraz nie ma 

znaczenia, który kredytobiorca podpisuje oświadczenie o utracie źródła dochodu. Dla 

kredytu gotówkowego nr  

1 wniosek zostaje przyjęty a dla kredytu nr 2 wniosek nie zostaje przyjęty. W obu 

kredytach występuje ta sama para kredytobiorców i oba kredyty są z tej samej grupy 

kredytów. 

b) Kredytobiorca A i B posiadają 2 wspólne kredyty: kredyt gotówkowy oraz kredyt 

mieszkaniowy; kredytobiorcy składają wniosek o zawieszenie wykonania umowy 

(wymagane dwa podpisy) oraz nie ma znaczenia, który kredytobiorca podpisuje 

oświadczenie o utracie źródła dochodu. Dla obu kredytów wnioski zostają przyjęte, 

ponieważ oba kredyty należą do różnych grup kredytów, pomimo, że występuje ta sama 

para kredytobiorców. 

IV. WYJAŚNIENIA 

1. Moratorium pozaustawowe, czyli tzw. wytyczne EBA oraz ustawowe „wakacje kredytowe” 

stanowią odrębne instrumenty pomocowe dla klienta indywidualnego. 

2. Złożenie wniosku o ustawowe „wakacje kredytowe” przerywa bieg aktualnie trwającej prolongaty  

w spłacie kredytu dla danej umowy (szczegółowy opis w ust. 12 rozdz. III) natomiast klient może 

skorzystać z „wakacji kredytowych” oraz moratorium pozaustawowego dla różnych umów w tej 

samej grupie kredytów, np.: kredyt gotówkowy -> „wakacje kredytowe”, karta kredytowa -> 

moratorium pozaustawowe; kredyt gotówkowy nr 1 -> „wakacje kredytowe”, kredyt gotówkowy 

nr 2 -> moratorium pozaustawowe. 

3. Dla tej samej umowy Klient może skorzystać najpierw z moratorium pozaustawowego a po 

upływie terminu wniosku ma prawo złożyć kolejny o ustawowe „wakacje kredytowe”. Sytuacja 

jest również dopuszczalna w odwrotnej kolejności. Klient może również skorzystać tylko z jednego 

instrumentu pomocowego dla danej umowy – wybór zależny od decyzji Klienta. 

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowych „wakacjach kredytowych” należy 

poinformować go o skutkach zawieszenia wykonania umowy, o których mowa w ust. 3 rozdz. 

III niniejszej Procedury. Stosowne informacje są zawarte we wniosku oraz potwierdzeniu 

przekazywanym przez Bank. 

 


