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Imię i nazwisko Wnioskodawcy:        
Data złożenia kompletu dokumentów:       

 
 

LISTA DOKUMENTÓW NIEZB ĘDNYCH DO UBIEGANIA SI Ę O KREDYTMIESZKANIOWY  
KREDYT KOSNOLIDACYJNY  POŻYCZK Ę HIPOTECZNĄ  

 
PLUS BANK S.A. dziękuje za zainteresowanie ofertą kredytów hipotecznych. Uprzejmie informujemy, iż dostarczenie dokumentów  
oznaczonych jako wymagane, jest niezbędne do rozpoczęcia analizy wniosku i wydania decyzji. Wszelkie zaświadczenia do wniosku o kredyt 
powinny być złożone w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnioną przez Bank osobę przyjmującą 
wniosek. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
Dokument 
wymagany 

RODZAJ DOKUMENTU UWAGI 

DOKUMENTY DOTYCZ ĄCE  

KREDYTOBIORCY  / PORĘCZYCIELA  / OSOBY DAJACEJ NIERUCHOMO ŚĆ NA ZABEZPIECZENIE  

 dowód osobisty/paszport posiadający numer PESEL wraz z drugim dokumentem        

 dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, jeśli występuje       

DOKUMENTY DOTYCZ ĄCE ŹRÓDŁA DOCHODU  

 Umowa o pracę  

 zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu za ostatnie 3 miesięcy na formularzu Banku       

 inne (jakie?)             

 Umowa zlecenie lub kontrakt  

 umowy zlecenia/kontraktu  z ostatnich 3 miesięcy       

 zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu za ostatnie 3 miesięcy na formularzu Banku       

 właściwy PIT za rok ubiegły wraz z udokumentowaniem złożenia w US lub wyciąg z konta z 
widocznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące  

      

 książeczka marynarska (w przypadku marynarzy)       

 inne (jakie?)             

 Działalność gospodarcza:  

 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON       

 kopia odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
lub wydruk z numerem rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(dokument w wersji elektronicznej) 

      

 decyzja o nadaniu NIP       

 aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem dochodowym lub oświadczenie o niezaleganiu 
z podatkiem dochodowym wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie podatku za ostatnie 6 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

      

 aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub 
oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z dokumentem 
potwierdzającym opłacenie składek za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

      

 inne (jakie?)             

 pełna sprawozdawczość /książka przychodów i rozchodów:  

 zaświadczenie z US o wysokości dochodów i należnym podatku lub PIT 36/36L  za ubiegły rok        

  zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego       

 inne (jakie?)             

 uproszczona sprawozdawczości w formie zryczałtowanego podatku:  

 zaświadczenie z US o wysokości przychodów i należnym podatku za rok ubiegły  lub PIT 28  za ubiegły 
rok (rok poprzedzający rok ubiegły, jeżeli Wnioskodawca nie złożył jeszcze zeznania podatkowego za 
rok ubiegły) 

      

 oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 12 miesięcy       

 inne (jakie?)             

 prowadzenie uproszczonej sprawozdawczości w formie karty podatkowej:  
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 decyzja US o wymiarze karty podatkowej na dany rok         

 PIT 16A z„Informacją o wysokości składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne zapłaconej i 
odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego” – za ubiegły rok (rok 
poprzedzający rok ubiegły, jeżeli Wnioskodawca nie złożył jeszcze zeznania podatkowego za rok 
ubiegły) 

      

 inne (jakie?)             

 Emerytura krajowa   

 decyzja o przyznaniu emerytury lub decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury lub ostatni bądź 
przedostatni odcinek emerytury lub wyciąg bankowy za właściwy okres z banku prowadzącego rachunek 
klienta (pod warunkiem, iż na jego podstawie można  stwierdzić źródło, wysokość oraz tytuł wpływu)  

      

 inne (jakie?)             

 Renta krajowa  

 decyzja o przyznaniu renty lub decyzja o ostatniej waloryzacji renty (z dokumentu musi wynikać okres 
na jaki renta została przyznana) lub aktualne zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenie (ZUS, 
KRUS, Biuro Emerytalne MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne) 

      

 ostatni bądź przedostatni odcinek renty lub wyciąg bankowy za właściwy okres z banku prowadzącego 
rachunek Wnioskodawcy (pod warunkiem, iż na jego podstawie można  stwierdzić źródło, wysokość oraz 
tytuł wpływu) wraz z dokumentem potwierdzającym okres, na jaki renta została przyznana (np. 
legitymacja rencisty) 

      

 legitymacja rencisty       

 inne (jakie?)       

 Renta strukturalna  

 decyzji Kierownika Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa o przyznaniu renty 
strukturalnej, z której wynika informacja o wysokości renty lub decyzja o ostatniej waloryzacji renty 
strukturalnej 

      

 ostatni bądź przedostatni odcinek renty lub wyciąg bankowy za właściwy okres z banku prowadzącego 
rachunek Wnioskodawcy (pod warunkiem, iż na jego podstawie można  stwierdzić źródło, wysokość oraz 
tytuł wpływu) wraz z dokumentem potwierdzającym okres, na jaki renta została przyznana (np. 
legitymacja rencisty) 

      

 zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne  lub 
oświadczenie Wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek na ubezpieczenie 
społeczne (w ramach funduszu emerytalno - rentownego) rolników za ostatni kwartał 

      

 inne (jakie?)             

 Zasiłek/świadczenie przedemerytalne  

 decyzja o przyznaniu zasiłku lub aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS (dokument musi zawierać 
wszystkie elementy decyzji o przyznaniu zasiłku) 

      

 inne (jakie?)             
 

 Gospodarstwo rolne  

 zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach z gospodarstwa rolnego lub udokumentowane 
dochody z prowadzonej działalności rolniczej  (np. rachunki, faktury, umowy z odbiorcami, deklaracje 
VAT-7/VAT-7R) za okres ostatnich 12 miesięcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości średnich 
miesięcznych dochodów brutto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok oraz aktualny nakaz płatniczy 
podatku rolnego stwierdzający liczbę hektarów przeliczeniowych 

      

 zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem wraz z nakazem płatniczym lub 
oświadczenie Wnioskodawcy wraz z nakazem płatniczym i dowodem wpłaty podatku (rolnego, od 
nieruchomości, leśnego) za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy  

      

 zaświadczenie z KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników i o niezaleganiu z 
opłacaniem tych składek lub oświadczenie Wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, 

      

 inne (jakie?)             

 dochody z działów specjalnych produkcji rolnej:  

 potwierdzona przez US deklaracja podatkowa (PIT-36) za poprzedni rok lub deklaracja podatkowa wraz 
z dowodem wpłaty podatku/potwierdzeniem otrzymania zwrotu podatku lub potwierdzone przez US 
deklaracje podatkowe (PIT-6) za bieżący rok  

      

 decyzja US o wymiarze podatku na bieżący rok       

 zaświadczenie z US o niezaleganiu z  z podatkami lub oświadczenie Wnioskodawcy wraz z dokumentem 
potwierdzającym opłacenie podatku za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku  

      

 inne (jakie?)        

 Dochód z najmu nieruchomości  

 aktualne umowy najmu potwierdzające uzyskiwane dochody za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy        



 

PLUS BANK S.A.  Strona 3 z 5 

 oświadczenie potwierdzające osiągane dochody za okres ca najmniej ostatnich 6 miesięcy wraz z PIT-28 
- (w przypadku ryczałtu) lub PIT-36 (w przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach 
ogólnych) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie z US o wysokości 
przychodu/dochodu i należnym podatku  za okres ca najmniej ostatnich 6 miesięcy 

      

 aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (nie dotyczy Wnioskodawców, dla których 
dochód z najmu stanowi dodatkowe źródło dochodów) 

      

 aktualny odpis z księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości, a w przypadku nieruchomości dla 
których nie została założona księga wieczysta, inny dokument stwierdzający prawo do tej nieruchomości. 

      

 w przypadku, gdy w roku poprzedzającym złożenie wniosku kredytowego Wnioskodawca nie osiągał 
dochodów z tytułu najmu nieruchomości: 
zaświadczenie o osiąganych dochodach z US za rok bieżący lub jeżeli dochód z najmu stanowi 
dodatkowe źródło dochodów - wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające wpływy z najmu w 
wysokości odpowiadającej kwocie czynszu wymienionej w umowie najmu 

      

 inne (jakie?)             

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU PO ŻYCZKI HIPOTECZNEJ / KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO:  

 odpis z księgi wieczystej– wydany nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku lub przegląd KW 
nieruchomości przez Pracownika Banku (nie dotyczy jeżeli KW jest prowadzona elektronicznie, jest 
dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 dokumenty stwierdzające prawo do nieruchomości – w przypadku braku KW       

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu)  

      

 wycena nieruchomości       

 zaświadczenia z banków o aktualnym stanie zadłużenia lub umowy kredytowe z harmonogramem spłat i 
ostatni dowód wpłaty lub historia rachunku kredytowego 

      

 wypis z rejestru gruntów – w przypadku gdy zabezpieczeniem ma być nieruchomość gruntowa       

 inne (jakie?)             

DOKUMNETY WYMAGANE W PRZYPADKU KREDYTU MIESZKANIOWE GO 

 Zakup nieruchomości na rynku wtórnym  

 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub odpis aktu notarialnego kupna sprzedaży        

 odpis z księgi wieczystej, potwierdzający tytuł prawny Zbywcy – wydany nie wcześniej niż 30 dni od 
dnia złożenia wniosku lub przegląd KW nieruchomości przez Pracownika Banku (nie dotyczy jeżeli KW 
jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a 
Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 dokument stwierdzający  prawo własności/użytkowania wieczystego obecnego właściciela– w przypadku 
braku KW (akt notarialny, przydział lokalu) 
 

      

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) 
 

      

 kopia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli Zbywcą 
jest przedsiębiorca lub inne osoby prawne  
 

      

 wycena nieruchomości       

 zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu nieruchomości w przypadku gdy z treści odpisu KW 
wynika inne przeznaczenie niż na cele budowlane 

      

 kopia pełnomocnictw osób reprezentujących Zbywcę (jeśli nie są to osoby wskazane w KRS) – gdy 
zbywcą jest przedsiębiorca lub inne osoby prawne 
 

      

 inne (jakie?)             

 Zakup /budowa nieruchomości od dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej   

 umowa przedwstępna sprzedaży/przydziału nieruchomości       

 prospekt informacyjny       

 odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja – wydany nie wcześniej 
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (nie dotyczy jeżeli KW jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna 
w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 odpis aktu notarialnego nabycia praw do nieruchomości przez Zbywcę –  o ile prawo do nieruchomości 
nie wynika z KW 

      

 kopia pełnomocnictw osób podpisujących umowę przedwstępną reprezentujących Zbywcę (jeśli nie są to 
osoby wskazane w KRS) 

      

 kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej Zbywcy 

      

 wycena nieruchomości       
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 prawomocne pozwolenie na budowę lub kopia pozwolenia na użytkowanie budynku       

 oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej/dewelopera o postępie prac i wpłaconych zaliczkach – w 
przypadku finansowania zaliczek na poczet ceny zakupu nieruchomości – na formularzu Banku 

      

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rynku wtórnym) 

      

 oświadczenie banku finansującego dewelopera/spółdzielnię mieszkaniową, że w przypadku zapłaty pełnej 
ceny za lokal mieszkalny zostanie on wydzielony bezciężarowo 

      

 inne (jakie?)              

 Budowa, rozbudowa, systemem gospodarczym lub z generalnym wykonawcą  

 odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja (nie dotyczy jeżeli KW 
jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a 
Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 prawomocne pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową inwestycji (do 
wglądu)  

      

 kosztorys inwestycji wraz z harmonogramem prac – na formularzu Banku       

 dziennik budowy do wglądu w celu potwierdzenia wpisów       

 umowy z wykonawcami – jeżeli takie umowy zostały zawarte       

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rynku wtórnym) 

 

 wycena nieruchomości       

 inne jakie?)             

 Zakup działki  

 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub kopia aktu notarialnego kupna sprzedaży lub inny 
dokument 

      

 odpis z księgi wieczystej– wydany nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia (nie dotyczy jeżeli KW jest 
prowadzona elektronicznie, jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a 
Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 wypis z rejestru gruntów określający status działki       

 wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach i zagospodarowaniu 
terenu zabudowy 

      

 wycena nieruchomości       

 inne (jakie?)             

 Wykup nieruchomości  

 umowa przedwstępna       

 kopia protokołu z przeprowadzonego przetargu lub protokołu rokowań albo zaświadczenie Jednostki 
Samorządu Terytorialnego w przypadku zakupu nieruchomości od Skarbu Państwa lub Jednostki 
Samorządu Terytorialnego  

      

 odpis z księgi wieczystej, potwierdzający tytuł prawny Zbywcy nieruchomości – wydany nie wcześniej 
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (nie dotyczy jeżeli KW jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna 
w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rynku wtórnym) 

      

 wycena nieruchomości       

 inne (jakie?)             

 Remont i modernizacja  

 odpis z księgi wieczystej (nie dotyczy jeżeli KW jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna w 
Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rynku wtórnym) 

      

 dokumenty będące podstawą wpisu prawa własności/użytkowania wieczystego na rzecz Klienta lub 
przydział własnościowego lokalu spółdzielczego/akt notarialny nabycia – w przypadku braku KW 

      

 zestawienie kosztów remontu/modernizacji /adaptacji- na formularzu Banku       

 prawomocne pozwolenie na budowę (jeżeli przepisy Prawa budowlanego tak stanowią) lub dziennik 
budowy do wglądu 

      

 umowy o wykonanie prac remontowych jeśli wykonawcą nie jest Kredytobiorca       

 wycena nieruchomości       

 inne (jakie?)             
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 Dokumenty wymagane w przypadku refinansowania poniesionych kosztów:  

 odpis z księgi wieczystej– wydany nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (nie dotyczy jeżeli 
KW jest prowadzona elektronicznie, jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a 
Wnioskodawca poda Bankowi nr KW) 

      

 dokumenty stwierdzające prawo do nieruchomości        

 zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że wkład budowlany został w pełni opłacony (w przypadku 
ustanawiania hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rynku wtórnym) 

      

 dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów (rachunki, faktury, umowy-nie starsze niż 2 
lata) 

      

 wycena nieruchomości       

 inne (jakie?)             

 


