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W związku z obecną sytuacją w kraju w przypadku oczekiwanych problemów finansowych, możesz 
skorzystać z zawieszenia płatności do 6 rat Twojego kredytu. 

Taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć, bo po okresie zawieszenia Twoje raty i łączne koszty obsługi 
kredytu będą wyższe. 

Jeżeli się zdecydujesz na zawieszenie spłaty rat sprawdź, jak to zrobić online w serwisie internetowym 
iPKO. 

Zawieszenie spłaty rat – co trzeba wiedzieć? 

 Możliwość zawieszenia rat dotyczy umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r. 

 Zawieszenie rat, dokonywane jest na podstawie wniosków złożonych w okresie od dnia 13 marca 
2020 r. do 30 września 2020 r. 

 Jeżeli skorzystałeś z zawieszenia raty w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do 30 września 2020 r., 
po dniu 30 września umożliwimy Ci zawieszenie kolejnych, następujących po sobie rat, tak aby 
łączna maksymalna liczba rat (liczonych od 13.03.2020 r.) nie przekroczyła sześciu,  

 Jeżeli nie skorzystałeś do tej pory z zawieszenia raty musisz złożyć pierwszy wniosek o 
zawieszenie spłaty raty kredytu do 30 września 2020 r. aby uzyskać prawo do zawieszenia spłaty 
następujących po sobie 6 rat kredytu,  

 Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby Bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 
2020 r. 

 Rozwiązanie jest dostępne również dla klientów, którzy skorzystali z zawieszenia spłaty rat od 
stycznia do 13 marca br. na podstawie postanowień umowy kredytu. 

 Zawieszenie spłaty raty kredytu może dotyczyć całej raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej 
lub odsetkowej w okresie karencji w spłacie kapitału. 

 W okresie zawieszenia spłaty rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach. 

 W przypadku zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej lub odsetkowej w okresie karencji w 
spłacie kapitału kwota odsetek należnych za okres zawieszenia spłaty kredytu ulegnie podziałowi 
przez liczbę pozostałych do spłaty rat, a kwoty wynikające z tego podziału zostaną do tych rat 
doliczone. 

 W przypadku zawieszenia spłaty raty kapitałowej odsetki za okres zawieszenia rat kapitałowych 
będą spłacane w dotychczasowych terminach płatności. 

 Okres spłaty określony w umowie kredytu nie ulegnie zmianie. Zmieni się koszt obsługi kredytu z 
uwagi na zmianę harmonogramu spłaty kredytu. 

 Pamiętaj !  

 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego w każdym miesiącu wypełnij ten wniosek 
ponownie. 

 Złóż wniosek najpóźniej 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty. 

 Jeżeli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat wzrośnie wysokość kolejnych rat Twojego kredytu. 
Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie rat. 

 Płatności składek ubezpieczeniowych nie ulegają zawieszeniu. 

 Jeśli rozważasz zawieszenie spłaty kredytu i posiadasz ubezpieczenie spłaty kredytu od utraty 
pracy – weź pod uwagę, że w okresie zawieszenia spłaty rat nie przysługuje świadczenie z tyt. 
utraty źródła dochodu. 

 Nie pobieramy opłat za realizację dyspozycji zawieszenia rat. 

 Sprawdzamy każdy wniosek o zawieszenie i informujemy Cię o decyzji w sposób, który wskażesz 
w dyspozycji (e-mail lub SMS). Pamiętaj: rozpoczynamy obsługę Twojego wniosku od razu, gdy 
do nas wpłynie. Nie musisz nic więcej robić. 



 Numer telefonu komórkowego, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w 
Twoich danych w banku. 

 Wniosek o zawieszenie rat możesz złożyć jeśli opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 
29 lutego 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty zadłużenia nie przekraczało 
30 dni. 

 Możesz anulować złożony wniosek o zawieszenie raty najpóźniej na 1 dzień roboczy przed 
terminem spłaty tej raty – w tym celu skontaktuj się z konsultantem infolinii PKO Banku Polskiego 
SA : 800 302 302. 

 Od dyspozycji zawieszenia spłaty możesz odstąpić w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia 
harmonogramu spłaty rat, który zawiera informację o kosztach. Jeżeli chcesz odstąpić od 
dyspozycji skontaktuj się z naszym konsultantem infolinii PKO Banku Polskiego SA pod nr: 
800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach 
opłata zgodna z taryfą operatora). 

 Pamiętaj:  

 Odstąpienie powoduje, że dyspozycja zawieszenia traktowana jest tak, jakby nie została 
złożona. 

 Jeżeli odstąpisz od dyspozycji zawieszenia przed terminem płatności zawieszonej raty – rata 
ta zostanie pobrana zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

 Jeżeli odstąpisz od dyspozycji zawieszenia po terminie płatności zawieszonej raty, rata ta 
będzie płatna (w całości albo w części kapitałowej, w zależności od opcji zawieszenia, którą 
wybrałeś) następnego dnia, po dniu otrzymaniu przez Bank oświadczenia o odstąpieniu. Jeśli 
rata w ww. dniu nie zostanie spłacona, Bank zacznie naliczać odsetki od zadłużenia 
przeterminowanego. 

Informację o zawieszeniu rat przekażemy do Biura Informacji Kredytowej gdzie będzie widoczna dla 
wszystkich jego użytkowników m.in. banków. 

 


