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Hoist Polska sp. z o.o. 
Oddział Warszawa 
ul. Koszykowa 54 
00-675 Warszawa 
Polska 

Zarejestrowana w SR Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000536257,NIP 894-29-98-698, Regon 021262809 
Opłacony kapitał zakładowy 1300000,00 PLN 
   

                        tel.: +48 22 262 60 03 
                       email: biuro.warszawa@hoistfinance.pl 
                       
 
                

 

 
Warszawa, dnia........................................... 

 
Imię i nazwisko: 
 
Adres: 
 
PESEL: 
 
Numer umowy kredytowej: 
 
 

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELONEGO W WALUCIE POLSKIEJ 
 
 
W związku z artykułem 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom niniejszym wnoszę o zawieszenie spłaty kredytu zawartego przeze mnie z 
pierwotnym wierzycielem, bankiem Nykredit Realkredit A/S, przeniesionym następnie do aktualnego wierzyciela – 
Hoist I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (numer umowy kredytowej 
..........) – w następujących terminach (wniosek musi być złożony najpóźniej w dniu zapadalności raty): 
 
III kwartał 2022 (możliwy wybór 1 lub 2 miesięcy). 

 sierpień 2022                         Wrzesień 2022              

IV kwartał 2022 (możliwy wybór 1 lub 2 miesięcy). 

 październik 2022                   listopad 2022                       grudzień 2022 

 

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  (możliwy wybór 1 miesiąca w każdym kwartale) 

I kwartał 2023: 

Możliwy wybór tylko 1 miesiąca: 

 styczeń 2023                          luty 2023                              marzec 2023                

II kwartał 2023: 

Możliwy wybór tylko 1 miesiąca: 

 kwiecień 2023                       maj 2023                               czerwiec 2023 

III kwartał 2023: 

Możliwy wybór tylko 1 miesiąca: 

 lipiec 2023                             sierpień 2023                        wrzesień 2023 

IV kwartał 2023:  

Możliwy wybór tylko 1 miesiąca: 

 październik 2023                   listopad 2023                        grudzień 2023 

 
Niniejszym oświadczam, że wniosek dotyczy umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą (np. zaciągnęłaś/ zaciągnąłeś kredyt razem z mężem/ żoną lub innymi 
osobami), wówczas przedmiotowy wniosek powinni podpisać również pozostali współkredytobiorcy lub powinnaś/ 
powinieneś pozyskać ich pełnomocnictwo. 
 

Podpis: ............................................................................. 


