Załącznik nr 1
do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Nr wniosku kredytowego ...............................................

WNIOSEK
O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
(w przypadku kobiet)
Nazwisko rodowe matki
Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Cechy dokumentu
toŜsamości
Cechy drugiego
dokumentu toŜsamości
PESEL
NIP
Nr telefonu
Stosunek do słuŜby
wojskowej

Charakterystyka i przeznaczenie kredytu
12. Zwracam się o udzielenie kredytu w kwocie: ..................................................zł
słownie złotych: ........................................................................................................................................
12. Okres kredytowania: .......... miesięcy
w tym okres wykorzystania i karencji w spłacie kapitału kredytu: ........... miesięcy
12. Spłata kredytu:
□ raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
□ raty równe (równe raty kapitałowo-odsetkowe – annuitetowe)
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12. Przedmiot finansowania:

 realizacja inwestycji prowadzonej na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy:
..........................................................................................................................................................

 realizacja inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:
...........................................................................................................................................................

 zakup lub zamiana lokalu/ domu jednorodzinnego, spłata kredytu mieszkaniowego:
..........................................................................................................................................................

 inne cele mieszkaniowe:
..........................................................................................................................................................

12. Koszt inwestycji:

............................................... zł

słownie złotych: .....................................................................................................................................
12. Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysokość poszczególnych transz:
termin
1)
....................................................
2)
....................................................
3)
....................................................
4)
....................................................
5)
....................................................

kwota

kwota słownie

..................................... .................................................................................................................
..................................... .................................................................................................................
..................................... .................................................................................................................
..................................... .................................................................................................................
..................................... .................................................................................................................

12. Deklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji: .................................................................... zł
słownie złotych: .......................................................................................................................................
w formie: ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
12. Sposób zapłaty prowizji za udzielenie kredytu:
□ wpłata przez kredytobiorcę przed uruchomieniem kredytu
□ pobranie przez Bank z kwoty kredytu w dniu wypłaty
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Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu
12. Jako prawne zabezpieczenie kredytu proponuję:
1) hipotekę na nieruchomości stanowiącej własność/ uŜytkowanie wieczyste lub na ograniczonym
prawie rzeczowymx ........................................................................................................................
dla której/-ego prowadzona jest przez .............................................................................................
(określenie sądu)

księga wieczysta KW nr .................................................., wraz z cesją praw z umowy
ubezpieczenia nieruchomości;
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
3) inne zabezpieczenia:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Do czasu ustanowienia hipoteki proponuję ustanowienie następującego zabezpieczenia przejściowego:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
x

10. WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu., aktualnie i w
przyszłości moich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) dla celów marketingowych, w ramach działalności statutowej prowadzonej
przez Bank i podmioty zaleŜne lub z nim stowarzyszone.
Korespondencja:

□
□
□

brak ograniczeń x
zgoda tylko na materiały informacyjne x
brak zgody x

................................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis Wnioskodawcy)

...................................................
(podpis Wnioskodawcy)
......................................................................................
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku
potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność
powyŜszych danych z przedłoŜonymi dokumentami)
____________________________________________
x
niepotrzebne skreślić

