
 

 
 

SPÓŁDZIELCZA KASA  
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ENERGIA 

  

Załącznik  do Uchwały Zarządu nr 1/75/2022 z dnia 02.08.2022r.   
 
 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imiona: ______________________________  

Nr członkowski: ___________________________  

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Seria i nr dowodu osobistego : __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

DANE TELEADRESOWE WNIOSKODAWCY 

Adres korespondencyjny:  

Ulica: _______________________________ Nr domu __ __ __ __ Nr mieszkania __ __ __ __ Kod: __ __ - __ __ __ 

Miejscowość: ________________ Województwo: _______________________ Telefon __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

E-mail: _______________________________________ 
 

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji lub uzgodnień, Kasa skontaktuje się z Panem/Panią na wskazany we wniosku nr telefonu lub mailowo – na wskazany we wniosku adres e-mail. 

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) 
 
Niniejszym wnoszę o zawieszenie spłaty rat kredytu z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego przez Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo – Kredytową Energia z siedzibą w Kozienicach ul. Hamernicka 4 lok. 1, numer umowy: 

................................................... zawartej w dniu …………………  

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zgodnie z ustawą z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przysługuje w okresie:  
 
1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy; 
2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy; 
3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.  
Wniosek musi zostać złożony przed terminem wymagalności raty/rat kredytu, która/re miałaby ulec zawieszeniu. 
 

WNIOSKUJĘ O ZAWIESZENIE RAT W MIESIĄCU/MIESIĄCACH**1:  

III kwartał 2022 (max. 2 m-ce):  sierpień  wrzesień 

IV kwartał 2022 (max. 2 m-ce):  październik   listopad  grudzień  

 

I kwartał 2023 (max. 1 m-c):  styczeń  luty  marzec  

II kwartał 2023 (max. 1 m-c):  kwiecień  maj                czerwiec  

III kwartał 2023 (max. 1 m-c):  lipiec   sierpień        wrzesień  

IV kwartał 2023 (max. 1 m-c):  październik  listopad         grudzień 

 

………………………………………… 

              /miejscowość, dnia/                        ………………………………………………………………............ 

                                                                                                      

 ………………………………………………………………............ 
                       podpis Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)/Wnioskodawców/ (Współkredytobiorców)

  

Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………………… 
                   Czytelny podpis Wnioskodawcy/Kredytobiorcy) 

 

                                                           
1 wybrany wariant/y zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w pustym polu 
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Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………………… 
                                                  Czytelny podpis Wnioskodawcy/Współkredytobiorcy 
 

 
Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………………… 
                      Czytelny podpis Wnioskodawcy/Współkredytobiorcy 

 

 
 

Z dniem doręczenia Kasie niniejszego wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.  
W okresie zawieszenia spłaty kredytu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających 
z umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.  
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy 
przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.  
Zawieszenie dla danej raty obejmuje okres od dnia płatności tej raty do dnia poprzedzającego płatność kolejnej raty. 
W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustawowych przesłanek, Kasa informuje pisemnie Wnioskodawcę o braku 
możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, albo o konieczności ponownego złożenia wniosku uzupełnionego o 
przewidziane ustawą informacje. Również ten wniosek musi zostać złożony przed terminem wymagalności raty 
kredytu, która miałaby ulec zawieszeniu. Więcej informacji na temat ustawowych wakacji kredytowych na stronie 
www.skokenergia.pl 
 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że SKOK Energia działając na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe 

jest uprawniony do przekazania do BIK S.A z siedzibą w Warszawie.   

Potwierdzenia przyjęcia wniosku  i realizacji niniejszego wniosku SKOK Energia dokona w następujący sposób  na adres 
e mail: ……………………………………..  

…………………………………………………… 
                      Czytelny podpis Wnioskodawcy/Kredytobiorcy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Adnotacja SKOK Energia (wypełnia pracownik) 
 
Potwierdzam wpływ Wniosku  

 

Data _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.  

 

 

 

 

Nazwa placówki _________________________   Podpis i pieczątka imienna pracownika  SKOK Energia 

 

 

 

 

 

http://www.skokenergia.pl/
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Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1  

w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900 w zakresie wskazanym w umowie, jak również w zakresie pozostałych 

danych kontaktowych oraz informacji o zatrudnieniu i zobowiązaniu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w celu 

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jak również w celach księgowych, rachunkowych 

i archiwalnych oraz w celach dowodowych związanych z ochroną przed roszczeniami; 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty 

współpracujące ze SKOK w zakresie wykonywania działalności statutowej SKOK, w szczególności w zakresie 

prowadzenia działań windykacyjnych oraz Kasa Krajowa z siedzibą w Sopocie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez Kasę Krajową działalności określonej w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo 

– kredytowych oraz w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy. 

5. Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1876  

z późn. zm.) Prawo bankowe, Kasa może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje 

o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK Energia, z siedzibą w Kozienicach oraz Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz 

zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, po wygaśnięciu moich 

zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie  

dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez SKOK Energia 

z siedzibą w Kozienicach oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do celów stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące mnie 

informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo – kredytowych były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w celu oceny zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ich wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym 

odwołanie zgody może nastąpić w Kasie, w której zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że 

odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.  

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z ”klauzulą informacyjną” dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez SKOK Energia i BIK. 

 

     
............................................................ 

                         Czytelny podpis Wnioskodawcy/Kredytobiorcy) 
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Oświadczenie dla każdego Współkredytobiorcy2  

Dotyczy: numer umowy: ........................................ zawarta w dniu …………………  

 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1  

w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900 w zakresie wskazanym w umowie, jak również w zakresie pozostałych 

danych kontaktowych oraz informacji o zatrudnieniu i zobowiązaniu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w celu 

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jak również w celach księgowych, rachunkowych 

i archiwalnych oraz w celach dowodowych związanych z ochroną przed roszczeniami; 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty 

współpracujące ze SKOK w zakresie wykonywania działalności statutowej SKOK, w szczególności w zakresie 

prowadzenia działań windykacyjnych oraz Kasa Krajowa z siedzibą w Sopocie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez Kasę Krajową działalności określonej w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo 

– kredytowych oraz w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy. 

5. Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 

z późn. zm.) Prawo bankowe, Kasa może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje 

o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK Energia, z siedzibą w Kozienicach oraz Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz 

zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, po wygaśnięciu moich 

zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie 

dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

Ja niżej podpisany (a) wyrażam zgodę aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez SKOK Energia 

z siedzibą w Kozienicach oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do celów stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące mnie 

informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo – kredytowych były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w celu oceny zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ich wygaśnięcia. 

 

 TAK  NIE 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym 

odwołanie zgody może nastąpić w Kasie, w której zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że 

odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.  

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z ”klauzulą informacyjną” dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez SKOK Energia i BIK.    

 

............................................................ 
              Czytelny podpis Wnioskodawcy/Współkredytobiorcy 


