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Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank
Miejscowość, data
Dane kredytodawcy
Dane kredytobiorcy

Wypowiedzenie umowy o kredyt nr …………….

Ze względu na niedotrzymanie warunków umowy o kredyt nr ……………… zawartej w
dniu …………………….. poprzez nieterminową spłatę zobowiązań z niej wynikających oraz
zaistnienia pozostałych przesłanek określonych w § ... umowy o kredyt, warunkujących
uprawnienie [nazwa kredytodawcy] …………………. do jej wypowiedzenia ………………….
Niniejszym wypowiada przedmiotową umowę o kredyt z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się począwszy od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Stąd ………………… wzywa do spłaty w całości zadłużenia wymagalnego z tytułu
wskazanej umowy o kredyt wraz z dalszymi odsetkami od zadłużenia przeterminowanego,
naliczonymi od dnia spłaty zaległości. Według stanu na dzień wystawienia niniejszego pisma
zadłużenie przeterminowane z tytułu umowy nr ……………………… wynosi …....
PLN.
Spłata

zadłużenia

winna

być

dokonana

bezpośrednio

na

rachunek

bankowy

nr……………………….., w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonych od daty doręczenia
niniejszego wypowiedzenia.
Brak zapłaty w zakreślonym powyżej terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego, co narazi Pana/ Panią na dodatkowe, wysokie koszty sądowe i
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egzekucyjne.
…........................................

Wyjaśnienia:
1. Bank prawo dokonać zbycia wierzytelności przysługujących mu względem dłużnika z tytułu
umowy na rzecz podmiotu trzeciego na zasadach określonych w umowie oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadkach naruszeniu warunków umowy zastosowanie znajdą przepisy prawa
bankowego. Art. 75. Prawa bankowego stanowi:
1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w
przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę
przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej.
2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony nie określą w umowie
dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7
dni.
3. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności
kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na
realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego.
4. Przepis ust. 3 stosuje się przez cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że
bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób należyty realizowany.

