
 

                                 
 

KOMUNIKAT  
Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego  

z siedzibą w Knurowie 
dotyczący odroczenia spłat kredytowych  

w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19  
 
Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze skutki występującej pandemii koronowirusa COVID – 19, Bank wprowadził    

dostosowaną do sytuacji  związanej z pandemią koronowirusa procedurę umożliwiającą 

odroczenie płatności zobowiązań kredytowych (moratoria pozaustawowe), a w przypadku umów 

kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego  możliwość zawieszenia  wykonania umowy 

(moratorium ustawowe). 

Procedura  w zakresie  odroczenia płatności zobowiązań kredytowych obowiązywała do dnia 31 

marca 2021r. 

Procedura  w zakresie  zawieszenia wykonania umowy kredytu konsumenckiego i kredytu 

hipotecznego, została dostosowana do  Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu  

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i  obowiązuje  

wyłącznie  do umów  kredytu konsumenckiego.  

 Procedura zawieszenia wykonania umowy kredytu konsumenckiego  

Przez zawieszenie wykonania umowy wprowadzone Ustawą z dnia 2 marca 2020r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej  

Ustawą  z dnia  19 czerwca 2020r. 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 oraz Ustawą z dnia  

z dnia  7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 

kredytobiorcom, należy  rozumieć zawieszenie całości praw i obowiązków wynikających z umowy 

kredytu, zarówno po stronie Kredytobiorcy jak i po stronie Banku.    

1. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie:  

1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie 

konsumenckim, albo  

2) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe –   

jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. – Kodeks cywilny.  

2. Zawieszenie wykonania Umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Kredytobiorcy, 

który po dniu 13 marca 2020r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku  

w którym stroną Umowy kredytu, o której mowa w ust. 1, jest więcej niż jeden Kredytobiorca, 
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dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego 

głównego źródła dochodu przez jednego z nich. 

3. Jeżeli Kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej Umowy kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

albo ust. 1 pkt 2 z Bankiem, wniosek o zawieszenie wykonania Umowy kredytu może dotyczyć 

tylko jednej z Umów kredytu   każdego rodzaju (po jednej umowie, o których mowa w  ust. 1 

pkt 1 albo ust.1 pkt 2. 

4. Kredytobiorca  w celu zawieszenia wykonania Umowy kredytu, składa wniosek o zawieszenie 

wykonania umowy na trwałym nośniku w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011r.  

o kredycie  konsumenckim.  Wzór wniosku jest udostępniony na stronie internetowej  

i w placówkach Banku. 

5. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy jest podpisywany przez wszystkich Kredytobiorców. 

6. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy składany jest w formie papierowej w Placówce 

Banku, w której została zawarta umowa kredytu. 

7. Wykonanie Umowy kredytu zostaje zawieszone z dniem doręczenia do Banku wniosku  

o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie 

dłuższy niż 3 miesiące.  

8. W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do 

dokonywania płatności wynikających z Umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń 

powiązanych z umową. 

9. Bank ma prawo zweryfikować informacje podane we wniosku.. W chwili złożenia wniosku 

Kredytobiorca zostanie zobowiązany do udokumentowania faktu utraty pracy lub głównego 

źródło utrzymania poprzez dostarczenie: 

1) W przypadku umowy o pracę  oraz dochodów z umów cywilno-prawnych: 

a) zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu Kredytobiorcy statusu bezrobotnego po 13 

marca 2020r., lub 

b) zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu Kredytobiorcy prawa do zasiłku  

z Funduszu Pracy po 13 lipca 2020r.; lub 

c) zaświadczenie od pracodawcy  potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę na czas 

określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po 13 marca 2020r. 

2) W przypadku samozatrudnienia oraz działalności gospodarczej: 

a) dla  Kredytobiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą - zaświadczenie  

z Urzędu Pracy o przyznaniu Kredytobiorcy statusu bezrobotnego po 13 marca 2020r.; 

b) dla Kredytobiorców, którzy wykreślili działalność gospodarczą: 

 zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu Kredytobiorcy prawa do zasiłku  

z Funduszu Pracy po 13 lipca 2020r., lub 

 zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu Kredytobiorcy statusu bezrobotnego po 

13 marca 2020r., 
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c) dla Kredytobiorców, którzy nie zawiesili ani nie wykreślili działalności gospodarczej – 

wyciąg  z rachunku rozliczeniowego potwierdzającego całkowitą utratę przychodów  

z działalności gospodarczej w okresie po 13 marca 2020r., w stosunku do kwartału 

poprzedzającego ten okres. 

10. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien  zawierać: 

1) oznaczenie Kredytobiorcy 

2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Banku (Oddziału lub Ekspozytury), w której został 

udzielony kredyt; 

3) oznaczenie umowy o kredyt, z podaniem rodzaju kredytu, numeru umowy oraz daty jej 

zawarcia; 

4) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia wykonania umowy, nie przekraczającego 

3 miesięcy; 

5) oświadczenie Kredytobiorcy, że po 13 marca 2020r. utracił on pracę lub inne główne 

źródło dochodów.  

Niekompletny wniosek podlega odrzuceniu.  

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust.10 pkt 5 Kredytobiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, stosownie do Art.233 §1 

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny. 

12. Po dokonaniu zawieszenia wykonania umowy Bank nie później niż w terminie 14 dni wysyła na 

adres korespondencyjny / e-mailowy podany we wniosku, pismo  z potwierdzeniem przyjęcia 

wniosku o zawieszenia wykonania umowy i jego realizacji. W piśmie potwierdzającym Bank 

wskazuje okres, na jaki zostało zawieszone wykonanie umowy oraz wysokość opłat z tytułu 

ubezpieczeń, o których mowa w ust.8 

13. Okres zawieszenia wykonania umowy kredytu nie jest traktowany jak okres kredytowania. 

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu  

o okres zawieszenia wykonania umowy kredytu. 

14. W okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu nie są naliczane odsetki, ani pobierane 

opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust.12. 

15. Możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu ma zastosowanie do umów zawartych 

przed dniem 13 marca 2020r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych 

umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

16. Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił spłatę kredytu na warunkach innych niż 

określone w niniejszym rozdziale, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa  

z dniem doręczenia przez Kredytobiorcę do banku wniosku o zawieszenia wykonania umowy 

kredytu. 

 

Zarząd OK Banku Spółdzielczego  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              


