Ikano Bank AB (publ) SA Oddział w Polsce
Zespół Obsługi Klienta i Windykacji
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Imię i nazwisko Kredytobiorcy
PESEL
Adres zamieszkania Kredytobiorcy

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy o kredyt konsumencki/kredyt hipoteczny/kredyt

1. Wnoszę o zawieszenie wykonania umowy o kredyt nr

na okres:

Wnioskowany okres zawieszenia (nie dłuższy niż 3 miesiące)
2. Oświadczam, że utraciłem(-łam) pracę lub inne główne źródło dochodu po dniu 13 marca 2020 r.
3. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zostałem(-łam) poinformowany(-na) i przyjmuję
do wiadomości, że niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce informuje, że:
1) wykonanie umowy kredytu, której dotyczy wniosek, zostaje zawieszone z dniem doręczenia wniosku na okres wskazany powyżej, pod warunkiem,
iż umowa ta spełnienia wymogi, o których mowa w art. 31fb ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086);
2) w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego wniosku przekaże Kredytobiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania;
3) w
 okresie zawieszenia wykonywania umowy Kredytobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania płatności wynikających z umowy,
z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową;
4) okres zawieszenia umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania;
5) okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy;
6) w okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową,
które zostaną wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
7) szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia wykonania umowy o kredyt dostępne są na stronie www.ikanobank.pl.
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