
bank rodzaj kredytu

na jaki maksymalny czas (w 

miesiącach)

"wakacje" dotyczą raty kapitałowej, 

czy kapitałowo-odsetkowej sposób złożenia dyspozycji bezpośredni adres dyspozycji na stronie (jeśli poza serwisem transakcyjnym) czy zawieszenie spłaty wymaga aneksowania umowy opłata za dyspozycję skutek "wakacji"

czy wymagana będzie modyfikacja hipoteki w KW (innego 

zabezpieczenia w przypadku kredytu firmowego) uwagi

Al ior Bank hipoteka 3 lub 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna https ://www.al iorbank.pl/LP/kredyty.html  tak, a le w uproszczonej formie brak

wydłużenie okresu kredytowania  (o ten sam okres , o który odroczona jest spłata  rat), 

zwiększenie przyszłych rat (odsetki  dol iczane są do kolejnych rat) nie

Bank BNP Paribas hipoteka

3 mies iące raty kapita łowo-

odsetkowej lub 6 mies ięcy raty 

kapita łowej kapita łowa i  kapita łowo-odsetkowa serwis  www https ://market.bnpparibas .pl/wnioski/kontakt-z-bankiem/20182/13215867?lang=pl_PL nie (tylko rozmowa z kl ientem potwierdzająca  wolę) 0 PLN wydłużenie okresu kredytowania ,zwiększenie przyszłych rat nie

Bank BPH S.A. hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa

platforma bankowości  internetowej lub 

mai lowo KontaktBPH@ge.com nie brak opłat zwiększenie przyszłych rat, okres  kredytowania  bez zmian nie

Bank BPS hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, emai l https ://www.bankbps .pl/__data/assets/pdf_fi le/0009/371196/za l .-nr-1-wniosek.pdf nie n/d zwiększenie przyszłych rat

Bank Handlowy (Ci tiHandlowy) hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna nie 0 wydłużenie okresu nie

Bank Mi l lennium hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, apl ikacja  mobi lna, ca l l -center w serwis ie internetowym Mi l lenet, po za logowaniu nie brak wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat nie 

Bank Ochrony Środowiska  SA hipoteka 3 mies iące kapita łowa

bankowość elektroniczna, ca l l  center, 

oddzia ł nd nie 0 zwiększenie przyszłych rat nd

Bank Pekao hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www nie brak wydłużenie okresu kredytowania

modyfikacja  KW będzie wymagana dla  wąskiej grupy 

kl ientów (za leży od indywidualnych konstrukcji  wpisu 

w KW)

Bank Pocztowy S.A. hipoteka 6 mies ięcy kapita łowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna https ://market.pocztowy24.pl/kredyty#/zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego nie nie zwiększenie przyszłych rat

Credit Agricole Bank Polska hipoteka 6 mies ięcy kapita łowa serwis  www, l i s townie https ://www.credit-agricole.pl/restrukturyzacja-koronawirus nie nie zwiększenie przyszłych rat nie dotyczy

Deutsche Bank Polska hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa serwis  www

https ://www.db.com/poland/pl/content/3658.html;    

https ://www.db.com/poland/docs/wniosek-o-zawieszenie-rat.pdf nie nie za leży od umowy: wydłużenie okresu kredytowania  lub zwiększenie przyszłych rat nie

Getin Noble Bank hipoteka 3 mies iące

kapita łowa i  kapita łowo-odsetkowa 

w za leżności  od wniosku kl ienta  oddzia ł, serwis  www, infol inia https ://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

TAK, a le mamy wniosko-aneks , który nie wymaga 

podpisu -zawarcie w formie elektornicznej bez 

drukowania  i  skanowania . brak

w przypadku karencji  (wydłużenie okresu kredytowania) wydłużenie okresu kredytowania; 

w przypadku prolongaty (wydłużenie okresu kredytowania) wydłużenie okresu 

kredytowania  oraz (zwiększenie przyszłych rat) zwięszenie przyszłych rat (z uwagi  na  

kapita l i zację odsetek  o i le taka  opcja  zosta ła  wybrana przez kl ienta); kl ient ma także 

możl iwość dokonania  po okres ie prolongaty spłaty tych odsetek ze ś rodków własnych bez 

kapita l i zacji nie 

ING Bank Śląski hipoteka 6 mies ięcy

kapita łowa lub kapita łowo-

odsetkowa

dyspozycja  w serwis ie transakcyjnym 

oraz na  s tronie www zostanie 

udostęniona wkrótce

dyspozycja  w serwis ie transakcyjnym oraz na  s tronie www zostanie udostępniona 

wkrótce nie brak opłaty wydłużenie okresu kredytowania nie

mBank hipoteka 6 mies ięcy kapita łowa

oddzia ł, serwis  www, serwis  

transakycjny (IB)

dostępność wyłacznie w serwis ie, ze s trony www kl ienta  przekierowujemy do serwisu 

transakcyjnego tak nie ma zwiększenie przyszłych rat nd

PKO BP hipoteka 3 mies iące* kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www nie nie zwiększenie przyszłych rat

* nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego 

Rodzina  na  Swoim (w okres ie obowiązywania  dopłat), 

anal izujemy możl iwość zawieszenia  spłat rat

Plus  Bank hipoteka 3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja tak tak nie 1

co do zasady bank wymaga przedłużenia  okresu 

ważności  zabezpieczenia , analogicznego jak 

wydłużenie okresu kredytowania

Rai ffeisen Bank International  o. 

Polska hipoteka 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa bankowość internetowa, ca l l -center nie dotyczy nie brak opłat

wydłużenie okresu kredytowania  - wydłużenie okresu kredytowania  oraz zwiększenie 

przyszłych rat - zwiększenie przyszłych rat. Odsetki  za  okres  3 mies ięcy (odroczenia  / 

zawieszenia  spłaty) są w dalszym ciągu nal iczane zgodnie z zapisami  umów kredytowych 

a pobierane w pierwszych ratach po okres ie odroczenia  (zawieszenia). Nie

Santander Bank Polska hipoteka

3 lub 6 mies ięcy, do wyboru przez 

kl ienta kapita łowa oddzia ł, telefon nie 0 zwiększenie przyszłych rat wkrótce proces  zdalny przez bankowość internetową

Santander Consumer Bank hipoteka 3 mies iące kapita łowa

oddzia ł, serwis  www, infol inia , 

pisemnie informacja  w serwis ie banku tak nie ma zwiększenie przyszłych rat

nie będzie żadnej modyfikacji  i s tniejących 

zabezpieczeń

Warunek dostępności  karencji  ,,wakacji" dla  umowy – 

zerowa za ległośc na  umowie na  dzień rozpatrywania  

wniosku.

SGB-Bank hipoteka 3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www https ://www.sgb.pl/koronawirus/ TAK NIE wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat

NIE, w szczególnych przypadkach do indywidualnej 

decyzji  Banku

Al ior Bank kredyt dla  MŚP 3 lub 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna https ://www.al iorbank.pl/LP/kredyty-fi rmowe.html tak, a le w uproszczonej formie brak

wydłużenie okresu kredytowania  (o ten sam okres , o który odroczona jest spłata  rat), 

zwiększenie przyszłych rat (odsetki  dol iczane są do kolejnych rat) nie

Bank BNP Paribas kredyt dla  MŚP 3 mies iące co do zasady kapita łowa oddzia ł lub elektroniczny formularz nie

tak/ przy czym formularz zgłosznia  jest jednocześnie 

porozumieniem 0 pln zwiększenie przyszłych rat rozwiązanie ma być dostępne w przyszłym tygodniu

Bank BPS kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa

oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna  

(bankowość elektroniczna)

https ://www.bankbps .pl/__data/assets/word_doc/0003/371253/za lacznik-nr-1-do-

Procedury_wniosek-zawieszenie-splat.doc tak n/d wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat tak 

https ://www.bankbps .pl/szczegoly-rozwiazan-dla-

przeds iebiorcow,-rolnikow-oraz-wspolnot-

Bank Handlowy (Ci tiHandlowy) kredyt dla  MŚP 3+3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa telefonicznie, poprzez e-mai l tak 0 wydłużenie okresu tak

Bank Ochrony Środowiska  SA kredyt dla  MŚP 3 mies iące kapita łowa

bankowość elektroniczna, ca l l  center, 

oddzia ł nd tak 0 zwiększenie przyszłych rat nd

Bank Pekao kredyt dla  MŚP możl iwe zawieszenie 3 rat kredytu

kapita łowo-odsetkowa lub 

kapita łowa

doradca, oddzia ł, bankowość 

internetowa, emai l , poczta https ://www.pekao.com.pl/male-i -s rednie-fi rmy/pomagamy-naszym-kl ientom.html TAK NIE zwiększenie przyszłych rat

Bank Pocztowy S.A. kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy kapita łowa oddzia ł,serwis  www https ://www.pocztowy.pl/pdf/kredyty/wniosek-karencja-splaty-raty.pdf nie nie zwiększenie przyszłych rat

Credit Agricole Bank Polska kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy

kapita łowa lub kapita łowo-

odsetkowa serwis  www, l i s townie
https ://www.credit-agricole.pl/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-malych-srednich-fi rm-

oraz-agrobiznesu

nie/tak - w za leżności  od usta lonego rodzaju 

restrukturyzacji nie wydłużenie okresu kredytowania  i  zwiększenie przyszłych rat

(jeś l i  charakter zabezpieczenia  tego kredytu wymaga 

modyfikacji , to będzie to wykonywane)

Idea Bank kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, emai l wakacje.kredytowe@ideabank.pl  tak nie wydłużenie okresu kredytowania nie

ING Bank Śląski kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy

kapita łowa lub kapita łowo-

odsetkowa serwis  www, apl ikacja

dyspozycja  na  s tronie www banku zostanie udostępnona wkrótce, na  ten moment jest 

dostępna w serwis ie transakcyjnym nie brak opłaty wydłużenie okresu kredytowania nie

mBank kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy kapita łowa

oddzia ł, serwis  www, serwis  

transakycjny (IB)

dostępność wyłacznie w serwis ie, ze s trony www kl ienta  przekierowujemy do serwisu 

transakcyjnego tak nie ma zwiększenie przyszłych rat nd

Nest Bank kredyt dla  MŚP 3 mies iące 

kapita łowa (być może wkrótce także 

kapita łowo-odsetkowa)

oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna, 

infol inia , e-mai l  https ://nestbank.pl/dla-ciebie-i -rodziny/kontakt nie brak wydłużenie okresu kredytowania nie 

PKO BP kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy*** wybór kl ienta oddzia ł, serwis  www

nie (jeś l i  kl ient wybiera  opcję nie wydłużania  okresu 

spłaty) nie opcję wybiera  kl ient jeś l i  kl ient wybierze opcję 1 - tak

*** nie dotyczy kredytów z dopłatami  do odsetek 

Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa, 

anal izujemy możl iwość zawieszenia  spłat rat

Plus  Bank kredyt dla  MŚP 3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja tak tak nie 1

co do zasady bank wymaga przedłużenia  okresu 

ważności  zabezpieczenia , analogicznego jak 

wydłużenie okresu kredytowania

Santander Bank Polska kredyt dla  MŚP

3 lub 6 mies ięcy, do wyboru przez 

kl ienta kapita łowa oddzia ł, telefon, s trona www - formularz nie 0 zwiększenie przyszłych rat wkrótce proces  zdalny przez bankowość internetową

SGB-Bank kredyt dla  MŚP 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www https ://www.sgb.pl/koronawirus/ TAK NIE wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat NIE

Al ior Bank kredyt gotówkowy 3 lub 6 mies ięcy kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna https ://www.al iorbank.pl/LP/kredyty.html  tak, a le w uproszczonej formie brak

wydłużenie okresu kredytowania  (o ten sam okres , o który odroczona jest spłata  rat), 

zwiększenie przyszłych rat (odsetki  dol iczane są do kolejnych rat) brak

Bank BNP Paribas kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa serwis  www https ://market.bnpparibas .pl/wnioski/kontakt-z-bankiem/20182/13215867?lang=pl_PL tak (wykonane w formie nagrywanej rozmowy) 0 PLN

wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat (odsetki  są kapita l i zowane i  

rozkładane na pozostały okres  kredytowania) n/d

Kl ient ma wybór pomiedzy zupełnym zawieszeniem rat 

na  3 mies . lub zawieszeniem spłaty kapita łu na  6 mies .

Bank BNP Paribas kredyt gotówkowy 6 mies ięcy kapita łowa serwis  www https ://market.bnpparibas .pl/wnioski/kontakt-z-bankiem/20182/13215867?lang=pl_PL tak (wykonane w formie nagrywanej rozmowy) 0

zwiększenie przyszłych rat, zawieszeniu ulega sam kapita ł (wymagana rata  odsetkowa), 

okres  kredytowania  nie ulega  zmianie n/d

Kl ient ma wybór pomiedzy zupełnym zawieszeniem rat 

na  3 mies . lub zawieszeniem spłaty kapita łu na  6 mies .

Bank BPS kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, emai l https ://www.bankbps .pl/__data/assets/pdf_fi le/0009/371196/za l .-nr-1-wniosek.pdf nie n/d zwiększenie przyszłych rat

Bank Handlowy (Ci tiHandlowy) kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia łserwis  wwwapl ikacja  mobi lna nie 0 wydłużenie okresu

Bank Mi l lennium kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, apl ikacja  mobi lna, ca l l -center w serwis ie internetowym Mi l lenet, po za logowaniu tak lub nie, w za leżności  od kanału i  rodzaju produktu brak wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat - wpływ na ostatnią ratę  n/d

Bank Ochrony Środowiska  SA kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowa

bankowość elektroniczna, ca l l  center, 

oddzia ł nd nie 0 zwiększenie przyszłych rat nd

Bank Pekao kredyt gotówkowy

opcje do wyboru: zawieszenie 2 rat 

kapita łowo-odsetkowych – nie 

płacisz rat nawet do 3 mies ięcy 

(karencja  w spłacie), zawieszenie 

rat kapita łowych nawet na  6 

mies ięcy – odsetki  płatne co 

mies iąc (prolongata)

kapita łowo-odsetkowa lub 

kapita łowa oddzia ł, serwis  www nie brak wydłużenie okresu kredytowania nie dotyczy

Bank Pocztowy S.A. kredyt gotówkowy 6 mies ięcy kapita łowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna https ://market.pocztowy24.pl/kredyty#/zawieszenie-splaty-kredytu-gotowkowego nie nie zwiększenie przyszłych rat

Credit Agricole Bank Polska kredyt gotówkowy 6 mies ięcy kapita łowo-odsetkowa serwis  www, l i s townie https ://www.credit-agricole.pl/restrukturyzacja-koronawirus tak nie wydłużenie okresu kredytowania nie dotyczy

Getin Noble Bank kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, infol inia https ://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

TAK, a le mamy wniosko-aneks , który nie wymaga 

podpisu -zawarcie w formie elektornicznej bez 

drukowania  i  skanowania . brak

wydłużenie okresu kredytowania  oraz zwiększenie przyszłych rat (z uwagi  na  kapita l i zację 

odsetek, o i le taka  opcja  zosta ła  wybrana przez kl ienta  - kl ient może zapłacić za ległe raty 

jednorazowo bez kapita l i zacji ) n/d

ING Bank Śląski kredyt gotówkowy 6 mies ięcy

kapita łowa lub kapita łowo-

odsetkowa serwis  www, apl ikacja

dyspozycja  na  s tronie www banku zostanie udostępniona wkrótce, na  ten moment jest 

dostępna w serwis ie transakcyjnym nie brak opłaty wydłużenie okresu kredytowania nie

mBank kredyt gotówkowy 6 mies ięcy kapita łowa

oddzia ł, serwis  www, serwis  

transakycjny (IB)

dostępność wyłacznie w serwis ie, ze s trony www kl ienta  przekierowujemy do serwisu 

transakcyjnego tak nie ma zwiększenie przyszłych rat nd

Nest Bank kredyt gotówkowy 3 mies iące 

kapita łowa (być może wkrótce także 

kapita łowo-odsetkowa)

oddzia ł, serwis  www, apl ikacja  mobi lna, 

infol inia , e-mai l  https ://nestbank.pl/dla-ciebie-i -rodziny/kontakt nie brak wydłużenie okresu kredytowania nie

PKO BP kredyt gotówkowy 3 mies iące** wybór kl ienta oddzia ł, serwis  www nie nie opcję wybiera  kl ient 

** nie dotyczy preferencyjnego kredytu s tudenckiego, 

anal izujemy możl iwość zawieszenia  spłat rat

Plus  Bank kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www, apl ikacja tak tak nie 1

co do zasady bank wymaga przedłużenia  okresu 

ważności  zabezpieczenia , analogicznego jak 

wydłużenie okresu kredytowania

Santander Bank Polska kredyt gotówkowy

3 lub 6 mies ięcy, do wyboru przez 

kl ienta kapita łowa oddzia ł, telefon nie 0 zwiększenie przyszłych rat wkrótce proces  zdalny przez bankowość internetową

Santander Consumer Bank kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowa

oddzia ł, serwis  www, infol inia , 

pisemnie informacja  w serwis ie banku tak nie ma wydłużenie okresu kredytowania nie dot.

Warunek dostępności  karencji  ,,wakacji" dla  umowy – 

zerowa za ległośc na  umowie na  dzień rozpatrywania  

wniosku.

SGB-Bank kredyt gotówkowy 3 mies iące kapita łowa, kapita łowo-odsetkowa oddzia ł, serwis  www https ://www.sgb.pl/koronawirus/ TAK NIE wydłużenie okresu kredytowania , zwiększenie przyszłych rat NIE
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