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WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO / HIPOTECZNEGO / INNY................................* 

 
 
I. INFORMACJE O KREDYCIE 

 
Kwota kredytu: �����.���������. PLN     Słownie: �����������..��������.���������������. 

Okres kredytowania 
 

 
miesięcy 

 
Spłata kredytu  
 

 karencja w spłacie kapitału do dnia  ����������  ilość rat  miesięcznych spłaty kapitału  ���� 
 

 odsetki płatne od dnia ������������.����  dzień spłaty kredytu w miesiącu  ����.. 

Cel kredytowania 

 Budowa / Dokończenie budowy* domu. 
 Rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego. 
 Remont i modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego. 
 Nabycie prawa własności nieruchomości / użytkowania wieczystego  
 Refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe 

 
 Inne: �������������������������������������������� 

 
������������������������������������������������ 

Opis przedmiotu 
kredytowania 

Powiat Miejscowość Ulica Nr domu / nr działki 

    

Nr mieszkania 
Kod 
pocztowy 

Nr księgi wieczystej Nazwa sądu 

    

Forma własności 
lokalu / domu 

 Własność  

Forma 
własności 
gruntu 

 Własność 

 
Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu 

 
Prawo użytkowania 
wieczystego 

 Użytkowanie wieczyste  Nie dotyczy 

Powierzchnia działki 

Powierzchni
a użytkowa 
domu/miesz
kania 

Ilość pomieszczeń (pokoje) Rok wybudowania 

    

Stan techniczny 
(bardzo dobry, 
dobry, średni, zły) 

Konstrukcja 
( drewniana, 
murowana, 
stalowa) 

Rodzaj zabudowy budynku      ( wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza – 
jednorodzinna, wielorodzinna) 

   

Deklarowana 
wartość 
nieruchomości 

 

Nieruchomość jest  /  będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela / 
członków rodziny właściciela       Tak             Nie 

 

 
Rozliczenie inwestycji 

 

Cena zakupu nieruchomości / koszt inwestycji  ������������..zł 

Kwota wkładu własnego:  ����������������������zł  wniesiona w formie: 

 środki na rachunku bankowym ��������������������������������.     

 sprzedaż majątku ��������������������������������������  

 inne( np. wartość działki, poniesione koszty ) ��������������������������. 

 

Przewidywane terminy 
wykorzystania kredytu 
i wysokość 
poszczególnych transz: 

termin kwota (PLN) 

 
1) ................................................  
 
2) ................................................ 
 
3) .............................................. 

 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................. 
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Prawne zabezpieczenie 
spłaty kredytu: 

 poręczenie według prawa cywilnego,       hipoteka na nieruchomości, 
 cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką,     inne, 

 
Opis zabezpieczenia: ���������������������������������������. 
 
������������������������������������������������� 
 
������������������������������������������������� 
 

Opis przedmiotu 
zabezpieczenia ( wypełnia 
się tylko w przypadku 
hipoteki, gdy przedmiot 
zabezpieczenia jest inny 
niż przedmiot 
kredytowania) 

Powiat Miejscowość Ulica Nr domu / nr działki 

    

Nr mieszkania 
Kod 
pocztowy 

Nr księgi wieczystej Nazwa sądu 

    

Forma własności 
lokalu / domu 

 Własność  

Forma 
własności 
gruntu 

 Własność 

 
Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu 

 
Prawo użytkowania 
wieczystego 

 Użytkowanie wieczyste  Nie dotyczy 

Powierzchnia działki 

Powierzchni
a użytkowa 
domu/miesz
kania 

Ilość pomieszczeń (pokoje) Rok wybudowania 

    

Stan techniczny 
(bardzo dobry, 
dobry, średni, zły) 

Konstrukcja 
( drewniana, 
murowana, 
stalowa) 

Rodzaj zabudowy budynku      ( wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza – 
jednorodzinna, wielorodzinna) 

   

Deklarowana 
wartość 
nieruchomości 

 

Nieruchomość jest  /  będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela / 
członków rodziny właściciela       Tak      Nie 

 
II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imię 
  

Nazwisko 
 
 

 

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe 
  

PESEL 
  

Stan cywilny 
 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: ����������������. 

Seria�����������������.. 

Nr dokumentu: ������.������� 

Wydany przez: ................................................ 

Nazwa: ����������.������. 

Seria�����������.������.. 

Nr dokumentu: �����.��.������ 

Wydany przez: ................................................. 

Adres zameldowania 

 

Ulica: ����������.�������.  

Nr domu: �������.��������.. 

Nr lokalu�������.��������� 

Kod: �����������������...  

Miejscowość: ��������.������ 

 

 

Ulica: �����������������... 

Nr domu: ����������������. 

Nr lokalu: ..�������.�������� 

Kod: �����������.�������  

Miejscowość�������.�������.. 
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 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Adres do korespondencji ( wypełnia się gdy jest 
inny niż adres zameldowania) 

Ulica��...����������.�����  

Nr domu: ��...������������� 

Nr lokalu: ��...�����...������� 

Kod��...����.���.��������  

Miejscowość: ��...����������� 

Ulica��...��������.�.������  

Nr domu: ��...��������.����� 

Nr lokalu: ��...�����.�������� 

Kod��...���..�����.�������  

Miejscowość: ����....��������� 

Nr telefonu    

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  

Rachunek bankowy 
 nie posiadam  
 posiadam  w  ...................... 

 nie posiadam  
 posiadam   w   ................. 

 
 

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas 
prowadzenia obecnej dział. gospodarczej (w latach) 

  

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres) 
 

  

Stanowisko 

 właściciel firmy 
 kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 

 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

Miesięczny dochód  netto: ..................................... PLN, w tym:  ..................................... PLN, w tym:  

Źródła dochodu 

 umowa o pracę: .................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do��.................: ............................... 
 emerytura: ............................................ 
 renta: .................................................... 
 zasiłek przedemerytalny: ...................... 
 działalność gospodarcza: ..................... 
 działalność rolnicza: ............................. 
 inne: ......................................................  

 umowa o pracę: ....................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do��.................: ................................... 
 emerytura: ................................................ 
 renta: ........................................................ 
 zasiłek przedemerytalny: .......................... 
 działalność gospodarcza: ......................... 
 działalność rolnicza: ................................. 
 inne: ......................................................... 

 
Ilość osób w gosp.  dom.  / dzieci pozostających na 

utrzymaniu  ………..……  

 
 

/ 

 
 

/ 

Wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny:  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

 
Wydatki stałe gosp. domowego 
 

  

 Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego 
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IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 

Zobowiązania Kwota zobowiązania** 
Kwota pozostała 

do spłaty** 
Rata 

miesięczna** 
Bank Wnioskodawca 

limit  ROR      I        II 

limit  ROR      I        II 

limit karty kredytowej 
    

 I        II 

limit karty kredytowej      I        II 

kredyt 00000      I        II 

kredyt 00000      I        II 

kredyt 00000     
 I        II 

kredyt 0000..      I        II 

Poręczenie / 
przystąpienie do długu* 

    
 I        II 

Poręczenie / 
przystąpienie do długu* 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze) 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze) 

    
 I        II 

0000..      I        II 

0000..      I        II 

 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Ubiegam się o 
kredyt/pożyczkę w innym 
banku: 

 NIE      TAK (nazwa banku, cel kredytu, 
wnioskowana kwota kredytu ): 
����������������������
����������������������
������. ���������������. 
 

 NIE     TAK (nazwa banku, cel kredytu, 
wnioskowana kwota kredytu ): 
�������������������������
�������������������������. 
���������������. 
 

 
V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Status własności samochodu 
 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Papiery wartościowe 
(ilość, wartość) 

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

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

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

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

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

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

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne������������������� 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne������������������� 

Inne:   
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VI. OŚWIADCZENIA 
 
1.Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Gorzycach, że: 

1) Bank Spółdzielczy w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, przy ul. Kościelnej 21a będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,); 

2) Dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach w celu  rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a  
także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, 

3) Bank Spółdzielczy w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach ul. Kościelna 21a informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank 
Spółdzielczy w Gorzycach oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem 

czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na 
podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – do Biura 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie 

przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz 

udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 

kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a 
także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Gorzycach do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w zakresie określonym w art. 

2 ww. ustawy 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zaciągania informacji gospodarczej w bazach: 

a) System Bankowy Rejestr (CBD-BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kruczkowskiego 

8 – Biuro Obsługi Klienta przy Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 

b) Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 

02-676 Warszawa, 

c) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław w celu oceny mojej 
sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług spersonalizowanych.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 

17a, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust.2 ustawy Prawo bankowe  

6. Przyjmuję do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredyt6owej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje objęte 

tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo Bankowe, przez okres 12 lat.   

7. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 

8. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach w celu reklamy produktów i 

usług Banku. 

 

Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

9. Terminowo/ nieterminowo*  reguluję zobowiązania podatkowe. 

10. Nie toczy się / toczy się*  wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ………………………………………………………… 

11. Oświadczam, że wkład własny nie pochodzi z kredytu. 

12. Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach  danych potwierdzam własnoręcznym podpisem  pod rygorem odpowiedzialności 

karnej z art.297 k.k. Jednocześnie oświadczam, że zawarte we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wyrażam 
zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji. 

13. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
 
1) ......................................................................  

  
2) ������������������...  
 

 
3) ......................................................................  

   
4) ......................................................................   

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

(miejscowość, data) 
  

 
 

 

 

podpis Wnioskodawcy I  podpis Wnioskodawcy II 

 

 

 

 

  (podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek) 
*  niepotrzebne skreślić     ** w PLN 


