Załącznik nr 2 do Podręcznika kredytowego
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru
W przypadku wątpliwości podczas wypełniania wniosku prosimy zwrócić się do pracownika Banku.

.

Wniosek o przygotowanie Formularza informacyjnego
dotyczącego kredytu hipotecznego
I.

DANE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW
1.

Wnioskodawca 1
Imię i nazwisko:
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|

Data urodzenia [dd-mm-rrrr]:
Dokument:
tożsamości:

dowód osobisty

tymczasowy dowód osobisty

paszport

Seria i numer dokumentu
tożsamości:
Adres zamieszkiwania:
miejscowość
ulica / nr domu / mieszkania
kod pocztowy

-

poczta
Ustrój małżeński:

wspólność majątkowa

nie dotyczy

rozdzielność majątkowa
Telefon kontaktowy:

-

-

Adres e-mail:

2.

Wnioskodawca 2
Imię i nazwisko:
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|

Data urodzenia [dd-mm-rrrr]:
Dokument:
tożsamości:

dowód osobisty

tymczasowy dowód osobisty

paszport

Seria i numer dokumentu
tożsamości:
Adres zamieszkiwania:
miejscowość
ulica / nr domu / mieszkania
kod pocztowy

-

poczta
Ustrój małżeński:

wspólność majątkowa
rozdzielność majątkowa

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

-

-

nie dotyczy

II. INFORMACJE O DOCHODACH I ZOBOWIĄZANIACH GOSPODARWSTA DOMOWEGO
1.

Miesięczne wydatki z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego:

PLN

2.

Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem członków gospodarstwa domowego:

PLN

3.

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym:

4.

Status zatrudnienia i przeciętne wynagrodzenie
Wnioskodawca 1
umowa o pracę na czas
nieokreślony
umowa o pracę na czas
określony

emerytura/renta
działalność gospodarcza
działalność rolnicza
umowa zlecenie/umowa o dzieło

kontrakt
wolny zawód
inne ______________

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy [PLN]:
Wnioskodawca 2
umowa o pracę na czas
nieokreślony
umowa o pracę na czas
określony

emerytura/renta
działalność gospodarcza
działalność rolnicza
umowa zlecenie/umowa o dzieło

kontrakt
wolny zawód
inne ______________

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy [PLN]:
5.

Zobowiązania finansowe
a. Zobowiązania kredytowe
Wnioskodawca 1
Wartość miesięcznego
zobowiązania
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Wnioskodawca 2
Wartość miesięcznego
zobowiązania
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

b. Zobowiązania finansowe o trwałym charakterze
Wnioskodawca 1
Rodzaj zobowiązania
Wartość miesięcznego
zobowiązania
Świadczenia alimentacyjne
PLN
Zobowiązania podatkowe
PLN
Inne ___________________
PLN

Wnioskodawca 2
Wartość miesięcznego
zobowiązania
PLN
PLN
PLN

Rodzaj zobowiązania
Kredyt hipoteczny
Kredyt gotówkowy
Karta kredytowa
Karta chargé
Kredyt ROR
Debet w rachunku
Pożyczka
Poręczenie
Inne _____________

1.
2.
3.

c. Inne obciążenia finansowe OS[fi]
Wnioskodawca 1
Rodzaj
Wartość miesięcznego
obciążenia
PLN
PLN
PLN

Wnioskodawca 2
Wartość miesięcznego
obciążenia
PLN
PLN
PLN

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANYM KREDYCIE
1.

Kwota kredytu

kwota kredytu
przeznaczona na
finansowanie inwestycji

kwota kredytu przeznaczona na
spłatę zobowiązań

PLN
w kwocie kredytu zawiera się:
2.

kwota pożyczki/
kwota kredytu
konsumpcyjnego/
kwota kredytu na dowolny cel

PLN

PLN

kwota prowizji przygotowawczej

Warunki kredytowania
2

razem
kwota kredytu
PLN

okres kredytowania: |_ _|_ _|_ _| miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału |_ _|_ _| miesięcy
wypłata kredytu:
jednorazowo/
w transzach
kwota wypłaty
data wypłaty transzy
PLN
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
PLN
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
PLN
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
PLN
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
PLN
|_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
forma spłaty kredytu:
raty malejące (równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia)
raty równe
płatnych w okresach:
miesięcznych
innych |__
_
_|
w dniu |_ _ |_ _ | każdego:
miesiąca
|__
_
_|
3.

Podstawowe informacje o inwestycji

Zbywca nieruchomości
osoba fizyczna
spółdzielnia mieszkaniowa
deweloper

Wykonawca
budowa systemem gospodarczym
budowa zlecona podmiotowi zewnętrznemu

koszty inwestycji (w PLN)

środki własne (w PLN)

cena zakupu/
wykupu nieruchomości
koszty budowy
koszty adaptacji/
przebudowy/
nadbudowy

zaangażowane (poniesione koszty,
bez wartości działki)
wartość działki
środki na rachunku
bankowym
środki na książeczce
mieszkaniowej (w tym premia
gwarancyjna)
środki na lokatach
bankowych
wartość nieruchomości
przeznaczonej na sprzedaż
środki inne (udokumentowane)
środki własne razem

koszty remontu/
modernizacji
koszty wykończenia/
wyposażenia
koszty transakcji
koszty inne
koszty razem

planowany termin zakończenia inwestycji: |_ _|_ _| – |_ _|_ _| – |_ _|_ _|_ _|_ _|
4.

Podstawowe informacje o nieruchomości
nieruchomość kredytowana (przedmiot transakcji)
typ nieruchomości
dom jednorodzinny
lokal mieszkalny
działka
inna (jaka?) |__
adres |__
Księga Wieczysta nr |__
_
_| prowadzona przez Sąd Rejonowy w |__
wartość rynkowa |__
_
_|
tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem transakcji
własność
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
inny (jaki?) |__

użytkowanie wieczyste
__|

nieruchomość przeznaczona na zabezpieczenie
jak wyżej
typ nieruchomości
dom jednorodzinny
segment
lokal mieszkalny
działka
adres |__
Księga Wieczysta nr |__
_
_| prowadzona przez Sąd Rejonowy w |__
wartość rynkowa |__
_
_|
tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej na zabezpieczenie
własność
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
inny (jaki?) |__
dane podmiotu uprawnionego do nieruchomości |__

__|
__|
__|

inna (jaka?) |__ __|
__|
__|

użytkowanie wieczyste
__|
__|

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że wszystkie podane we Wniosku o przygotowanie
Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przekazanie Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego na podany adres e-mail:
|__
_
_|

Imię i nazwisko wnioskodawcy

miejscowość, data

3

podpis

