
Pytania i odpowiedzi
 Q&A 

Wakacje
Kredytowe



lukaszsroczynski.pl

tel. 531 628 555

biuro@lukaszsroczynski.pl



14 lipca 2022 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał
ustawę zawierającą zapisy na temat wakacji
kredytowych. Po 14 dniach od dokonania wpisu w
Dzienniku Ustaw można wnioskować o wakacje
kredytowe.  

Lektura mojego e-booka pomoże znaleźć
odpowiedzi na pytania związane z wakacjami
kredytowymi, które najczęściej padają podczas
rozmów z moimi klientami. Zapraszam!
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Wakacje kredytowe to zawieszenie całej
raty kapitałowo-odsetkowej.
W tych miesiącach bank nie pobierze
miesięcznego zobowiązania z konta. 
W obecnym roku, poczynając od sierpnia,
raty zawiesić będzie można 4 razy (2 razy
w sierpniu i wrześniu, oraz 2 razy w
ostatnim kwartale). W 2023 też 4 razy (po
1 razie w każdym z kwartałów).
Ile razy skorzystamy z miesięcznych
wakacji to o tyle samo zostanie wydłużony
całkowity okres kredytu, bez żadnych
dodatkowych kosztów.

 Czym są wakacje
kredytowe?
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Na ile miesięcy można
zawiesić ratę?

W sumie, do końca 2023 roku ratę można
zawiesić aż 8 razy. Po dwa miesiące w III i
IV kwartale tego roku oraz po jednym
razie w każdym z kwartałów w przyszłym
roku. Jeśli ktoś się zdecyduje to do lutego
zapłaci tylko jedną ratę.

Od kiedy składać
wnioski?

Zgodnie z regulaminem przepisy wejdą w
życie 14 dni po złożeniu podpisu pod
ustawą. Wnioski o wakacje kredytowe
składać można już od 29 lipca 2022.
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Cały czas sytuacja się zmienia więc warto
przed samym złożeniem wniosku
sprawdzić na stronie banku lub
przedzwonić na infolinię.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć osobiście na
piśmie w oddziale banku albo wygodniej
drogą elektroniczną, w tym za
pośrednictwem bankowości
elektronicznej. Część banków przygotuje
gotowe wnioski do wypełnienia i będzie to
ułatwione. 
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Co należy wpisać we
wniosku?

Jak mówi Artykuł 73.1 w ustawie o
wakacjach kredytowych, wniosek
powinien zawierać;
1) Oznaczenie konsumenta;
2) Oznaczenie kredytodawcy;
3) Oznaczenie umowy
4) Wskazanie wnioskowanego okresu lub
okresów zawieszenia spłaty kredytu;
5) Oświadczenie, że wniosek dotyczy
umowy zawartej w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponadto, składający oświadczenie jest
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”
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Czy jeden wniosek
wystarczy na zawieszenie

wszystkich rat?
Kolejne pytanie, na które obecne
informacje od banków nie pozwalają w
pełni odpowiedzieć. ING podało już na
swojej stronie, że dla każdego okresu
zawieszenia należy złożyć osobny
wniosek. Jeśli chcesz skorzystać  z
zawieszenia wszystkich możliwych
okresów, trzeba przygotować się na
ośmiokrotne zawnioskowanie. Nie można
wnioskować o zawieszenie rat z
wyprzedzeniem.

Wniosek na kolejny miesiąc złożysz
dopiero po terminie płatności raty w
bieżącym miesiącu, np. jeśli chcesz
zawiesić ratę płatną w wrześniu, wniosek
złożysz dopiero po terminie płatności raty
z sierpnia. 

Z kolei w Pekao S.A. czy BNP Paribas
jednym wnioskiem można zawiesić dwie
raty jednocześnie ale tylko w kwartałach
do końcu roku, natomiast w roku 2023
dla każdych wakacji należy złożyć osobny
wniosek.
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Co z ubezpieczaniami? 
Czy też podlegają

zawieszeniu?
Zawieszana jest całość raty, a więc kapitał
oraz odsetki, jednak ubezpieczenia
nieruchomości, na życie czy pomostowe
do momentu wpisania banku do hipoteki
będą pobierane cały czas.

Ile czasu ma bank na
rozpatrzenie wniosku?

Tak naprawdę to bank w ogóle wniosku
nie rozpatruje tylko przyjmuje do
wiadomości. Bank w ciągu 21 dni od
otrzymania wniosku potwierdza ten fakt.
Ewentualny brak potwierdzenia nie
wpływa na rozpoczęcie zawieszenia rat
kredytu.
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Czy w trakcie wypłaty
transz również można

skorzystać z odroczenia
rat?

Tak, w tym przypadku również można
skorzystać z wakacji kredytowych.
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Co jeśli mam więcej niż
jeden kredyt hipoteczny?

W takim przypadku można skorzystać z
wakacji kredytowych ale tylko dla tego
kredytu, który był wzięty na zaspokojenie
własnych potrzeb mieszkaniowych.
Pozostałych kredytów niestety nie można
zawiesić.

Czy mając kredyt
walutowy również

podlegam pod wakacje?
Ustawa mówi jasno, że skorzystać mogą
tylko osoby posiadający kredyt
hipoteczny w Polskiej walucie z
wyłączeniem kredytów denominowanych
lub indeksowanych do waluty innej niż
Polska.



Czy informacja o
zawieszeniu rat trafi do

BIK?
Tak, będzie to widoczne w historii BIK, ale
nie wpłynie to w żaden sposób na nasz
scoring.

Czy można łączyć wakacje
z Funduszem Wsparcia

Kredytobiorców? 
FWK to opcja, z której można skorzystać
już teraz, funkcjonuje od roku 2016,
jednak do tej pory ten fundusz był mało
popularny. 
W ramach wsparcia można otrzymać
nieoprocentowaną pożyczkę.
Przepisy umożliwiają skorzystanie
zarówno z wakacji kredytowych, jak i
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z
zastrzeżeniem, że obie formy pomocy nie
mogą dotyczyć tego samego miesiąca.
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Czy bank, jak w
przypadku FWK, będzie

badał moją zdolność
kredytową? 

Nie, zawieszenie rat nie podlega żadnym
kryteriom dochodowym.

Co się stanie z
niezapłaconymi ratami?
Raty nie przepadną, ale zostaną
przesunięte na koniec harmonogramu i to
bez żadnych odsetek. Z ilu miesięcy
wakacji skorzystamy to o tyle też zostanie
wydłużony czas spłacania całego kredytu.
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Umowa na kredyt została
podpisana kilka dni temu.
Czy też mogę skorzystać z

wakacji kredytowych?
Kredyt hipoteczny musi być zawarty do 1
lipca 2022 roku, więc niestety odpada
możliwość wzięcia kredytu teraz przy
jednoczesnym zawieszeniu rat. 

Co w przypadku, jeśli
zostało mi parę rat do
końca spłaty kredytu?

Jeżeli jesteśmy już niemal na finiszu
spłaty pożyczki i do końca zostało nam 6
rat lub mniej to również nie mamy
możliwości skorzystania z nowego
programu.
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Od kiedy zaczynają się
wakacje kredytowe?

Od momentu dostarczenia do banku
wniosku, a więc jeśli rata przypada np. na
15stego każdego miesiąca wniosek trzeba
najbezpieczniej złożyć do 14stego. Jednak
część banków twierdzi, że przy składaniu
wniosku w dniu zapadalności, raty
również zostaną zawieszone – ale dla
bezpieczeństwa nie testowałbym tej opcji.

Czy jak się zdecyduję
muszę skorzystać z
wszystkich ośmiu

zawieszeń rat?
Nie, to tylko od nas zależy. Można tylko w
jednym miesiącu zawiesić, a można
cztery, pięć czy osiem razy.
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Jak mądrze wykorzystać
 te środki?

Najważniejsze, aby takiego zastrzyku
finansowego nie „przejeść”. Raty nie są
umorzone, tylko przesunięte w czasie.
Zbudujmy poduszkę finansową, spłaćmy
kredyty gotówkowe, a ideałem byłoby
przeznaczyć te pieniądze z powrotem na
kredyt i wszystkie środki wrzucić na
wcześniejszą spłatę kapitału. 

Czy są jakieś minusy
skorzystania z wakacji

kredytowych?
Oficjalnie żadnych. Finansowo
skorzystamy, w BIK będzie wszystko w
porządku. Jedynie banki nieśmiało straszą,
że osoby korzystające z tej formy pomocy
rządu mogą mieć w przyszłości
utrudnione kolejne finansowanie
kredytem. 
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Gdzie i jak mogę
sprawdzić ile zyskam?

Na stronie UOKIK jest dostępny
kalkulator. Jeśli chcesz uzyskać więcej
szczegółów to proszę o kontakt, wszystko
dokładnie wyjaśnię.
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PYTANIE BONUSOWE :)
A czy Pan, panie Łukaszu,

wziąłby te wakacje?
Tak. Zdecydowanie tak, z myślą o nadpłacie
kapitału. Mimo iż uważam, że sam
program powinien być sformułowany
inaczej, to z punktu widzenia kredytobiorcy
skorzystać jak najbardziej warto.

https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/


I tak oto dobiegła końca moja pierwsza
publikacja w tej formie. Mam nadzieję, że
lektura okazała się pomocna. Gdyby
pytania nie rozwiały wszystkich
wątpliwości, proszę pytać  na moim
zawodowym profilu fejsbukowym lub
kontaktując się prywatnie w wybrany
sposób.  Życzę fantastycznych wakacji, i
nie mam tym razem na myśli wakacji
kredytowych ale tych, gdzie łapiemy
prawdziwy relaks od codzienności. 
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