
Wakacje kredytowe w pigułce 

 

Kto może się starać o zawieszenie rat? Każdy, kto zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie 
polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż 
polska, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje dotyczą kredytów 
zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej  
6 miesięcy po tej dacie. Uwaga! Z wakacji możesz skorzystać tylko dla jednego kredytu. 

Na jaki okres można zawiesić spłatę? Możesz zawiesić spłatę maksymalnie przez 8 
miesięcy. Są to: sierpień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz  
po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o 
liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat. 

Ile to kosztuje? Wakacje kredytowe są bezpłatne to znaczy, że zawieszona zostaje spłata 
zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też 
pobierać żadnych opłat z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy. 

Jak się ubiegać o wakacje kredytowe? 

 Złóż wniosek do banku. 
 Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej. 
 We wniosku musisz wskazać dane: swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres 

(lub okresy) zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy 
zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ 
oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to musisz 
zamieścić we wniosku też stosowną klauzulę (szczegóły w art. 73 ustawy). 



 

Od kiedy można zawiesić spłatę? Od dnia doręczenia wniosku do banku na okres w nim 
wskazany. Ma on 21 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i wskazanie wysokości opłat z 
tytułu ubezpieczenia. Ważne! Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia 
spłaty. Przykładowo: jeżeli wniosek o udzielenie wakacji kredytowych został doręczony do 
banku 1 sierpnia, a data płatności raty przypada również w tym dniu i konsument wskazuje 
we wniosku, że chce zawiesić już spłatę raty sierpniowej – to bank powinien ją zawiesić. 

Co po zakończeniu wakacji? Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie 
zostają przedłużone o czas zawieszenia spłaty kredytu. 

Kalkulator finansowy 

Chcesz sprawdzić wysokość rat swojego kredytu po podwyżce stóp procentowych? 
Zastanawiasz się nad nadpłatą? Skorzystaj z przygotowanego przez UOKiK kalkulatora 
zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego. Dzięki niemu przekonasz się, jak orientacyjnie 
będzie się kształtować twoja rata, a także zobaczysz, czy w przypadku nadpłaty lepsze dla 
ciebie będzie zmniejszenie raty, czy skrócenie okresu kredytowania. Kalkulator znajdziesz na 
stronie finanse.uokik.gov.pl. 

 


