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WNIOSEK * O ODROCZENIE / ROZŁOŻENIE NA RATY /  UMORZENIE  

W CAŁOŚCI / UMORZENIE W CZĘŚCI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU WSPARCIA                   

W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 

 

*Należy wykreślić niewłaściwe 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się                    

w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925) 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA: 

Dane osobowe: 

Imię i Nazwisko: 

 

Dowód osobisty lub inny dokument: 

Seria i numer: 

PESEL : 

Adres zamieszkania: 

Kraj:  

Miasto/ Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica nr/ nr lokalu: 

Umowa kredytu mieszkaniowego: 

Numer umowy kredytowej : 

z dnia: 

Zawarta z: 

Umowa o udzieleniu wsparcia: 

Umowa nr: 

z dnia:  

Wypłacono wsparcie w kwocie: 
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Waluta wypłaty wsparcia: 

Wsparcie wypłacono z tytułu: 

□ art. 3 ust. 1 pkt. 1 posiadania statusu bezrobotnego; 

□ art. 3 ust. 1 pkt. 2 ponoszę miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości 

przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe; 

□ art. 3 ust. 1 pkt. 3 miesięczny dochód mojego jednoosobowego gospodarstwa domowego, pomniejszony 

o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza zwaloryzowanej zgodnie z przepisami 
ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy; 
 

□ art. 3 ust. 1 pkt. 3 miesięczny dochód mojego wieloosobowego gospodarstwa domowego, pomniejszony 

o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza iloczyny liczby członków gospodarstwa 
domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty 
wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 
 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925) 

wnioskuję o: 

□ odroczenie terminu płatności do dnia ……………….. 

□ rozłożenie na ……… rat należności w kwocie …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(kwota słownie) 

□ umorzenie w całości należności w kwocie ………………………………(* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(kwota słownie) 

□ umorzenie w części należności, tj. w kwocie 

……………………………………..(*……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

(kwota słownie) 

Wniosek motywuję:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*) umorzenie należności w całości lub części może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy przesłanką udzielenia wsparcia były 

okoliczności wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 przedmiotowej ustawy. Wsparcie udzielone w trybie art. 3 ust. 1 pkt 1 

– posiadanie statusu osoby bezrobotnej – nie podlega umorzeniu zarówno w całości, jak i w części. 

 

1. Jednocześnie oświadczam, że:  

1.1 Prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe 
Tak □ 

Nie □ 

1.2 Dochód w gospodarstwie jednoosobowym wynosi   

1.3 Prowadzę wieloosobowe gospodarstwo domowe 
Tak □ 

Nie □ 

1.4 Liczba członków gospodarstwa domowego  

1.5 Dochód w gospodarstwie wieloosobowym wynosi   

1.6 Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne 
Tak □ 

Nie □ 

 

Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 559 z późn.zm.) za złożenie fałszywego 

oświadczenia o: 

1) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe; 

2) sytuacji finansowej.  

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Oświadczam/y, że udostępnię/my Bankowi Gospodarstwa Krajowego dodatkowe wyjaśnienia, 

informacje, dokumenty dotyczące przedmiotowego wniosku. 
 
Wyrażam/y zgodę na przekazanie wniosku i danych do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.  
 
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje 
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (od dnia 25 maja 2018 r.) możliwy jest pod adresem  
e-mail: iod@bgk.pl, tel. (+48 22) 599-81-89; 

3) dane osobowe pozyskane w związku z niniejszym wnioskiem będą przetwarzane w celu realizacji 
wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

5) przysługuje mi prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych; 

6) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.). 
 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
                (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
 

     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
   (data, imię i nazwisko, stanowisko i podpis osoby przyjmującej wniosek) 


