Numer wniosku kredytowego ................
Data przyjęcia............................................
Promocja: nie1 / tak1 (jaka?) ………………………………………………………………………………..…

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO
I.

INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH:

Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹

Wnioskodawca II / Poręczyciel II ¹

 pierwszy kontakt z PLUS BANK S.A.
 Klient PLUS BANK S.A.

 pierwszy kontakt z PLUS BANK S.A.
 Klient PLUSBANK S.A.

 kawaler/panna

 wdowa/wdowiec

 kawaler/panna

 wdowa/wdowiec

 rozwiedziony/a

 zamężna/żonaty

 rozwiedziony/a

 zamężna/żonaty

 separacja

 związek nieformalny

 separacja

 związek nieformalny

DANE OSOBOWE
Imię/imiona i nazwisko

Nazwisko rodowe
Imię ojca
Imię matki
Nazwisko rodowe matki
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Rodzaj, seria i nr dokumentu
tożsamości, miejsce wydania, organ
wydający dokument, data ważności

Rodzaj, seria i numer drugiego
dokumentu tożsamości

PESEL
Stan cywilny:

Wykształcenie:

 podstawowe

 licencjat

 podstawowe

 licencjat

 zawodowe

 inżynier

 zawodowe

 inżynier

 średnie

 wyższe

 średnie

 wyższe

DANE ADRESOWE
Adres zameldowania (wraz z kodem
pocztowym) oraz data zameldowania

Adres tymczasowy zamieszkania wraz
z kodem pocztowym)

PLUS BANK S.A.
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Adres do korespondencji (wraz z
kodem pocztowym)

Numer telefonu domowy:
Numer telefonu komórkowy:
E-mail:
Zajmowane mieszkanie/dom status mieszkaniowy

Typ zajmowanego lokalu:
Obciążenie hipoteką:

 własność

 własność

 spółdzielcze własnościowe prawo

 spółdzielcze własnościowe prawo

 służbowe

 służbowe

 wynajem

 wynajem

 z rodzicami

 z rodzicami

 kwaterunkowe

 kwaterunkowe

 lokatorskie

 lokatorskie

 inne

 inne

 dom

 mieszkanie

 dom

 mieszkanie

 tak

 nie

 tak

 nie

DANE O ZATRUDNIENIU
Forma zatrudnienia:

 umowa o pracę na czas nieokreślony

 umowa o pracę na czas nieokreślony

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

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

 umowa zlecenie do:................

 umowa zlecenie do:............

 kontrakt

 kontrakt

 osoba fizyczna prowadząca działalność

 osoba fizyczna prowadząca działalność

 Rencista

 Rencista

 Emeryt

 Emeryt

 Rolnik

 Rolnik

 Inne (jakie?) …………………..

 Inne (jakie?) ………………….

 do 9

 10-25

 do 9

 10-25

 51-100

 pow. 100

 51-100

 pow. 100

Zawód wykonywany/prowadzona
działalność gospodarcza¹
Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres
pracodawcy) strona www, NIP,
REGON,/ miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej¹ strona
www, NIP, REGON

Liczba zatrudnionych pracowników

 26-50

Zajmowane stanowisko i okres
zatrudnienia w obecnym miejscu
pracy/okres prowadzenia
działalności gospodarczej¹

Całkowity staż pracy

DANE O DOCHODACH
Miesięczny dochód brutto/netto
w tym:
dochód ze stosunku pracy
umowa zlecenie
kontrakt
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 26-50

dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej/działalności rolniczej
dochód z najmu
emerytura/renta/zasiłek
przedemerytalny
dochody sezonowe
odsetki/dywidendy
inne (podać źródła)
Liczba osób w gospodarstwie
domowym
Liczba osób na utrzymaniu

DANE O POSIADANYM MAJĄTKU
Ustrój małżeński:

 wspólnota majątkowa
 rozdzielność majątkowa
 nie dotyczy

Posiadane nieruchomości/ograniczone
prawa rzeczowe (rodzaj, adres, nr
KW, przybliżona wartość rynkowa)

Posiadane samochody (marka, rok
produkcji, przybliżona wartość)

Posiadane oszczędności (lokaty,
obligacje, akcje, polisy na życie –
przybliżona wartość)

DANE O ZOBOWIĄZANIACH
Nazwa banku prowadzącego rachunek
Czas posiadania rachunku (lata/m-ce)
Rodzaj posiadanych kart bankowych

Posiadane karty wydane przez inne
banki

 debetowe

 kredytowe

 debetowe

 kredytowe

 charge

 inne (jakie?).....

 charge

 inne (jakie?...)

 Visa

 Mastercard

 Diners Club

 Visa

 Mastercard

 American Express

 American Express

 inne (jakie?)

 inne (jakie?)

 Diners Club

Stałe miesięczne wydatki socjalnobytowe gospodarstwa domowego
(żywność, koszty eksploatacji
domu/mieszkania, telefon,
ubezpieczenia, samochód, inne) w zł
Z tytułu kredytów/pożyczek (nazwa
banku/instytucji finansowej, kwota
zadłużenia, miesięczna rata)
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Z tytułu przyznanych limitów
kredytowych w rachunku/na kartach
(nazwa banku/instytucji finansowej,
kwota przyznanego limitu)
Z tytułu innych zobowiązań (alimenty,
tytuły egzekucyjne itp. – kwota
zobowiązania, kwota miesięcznych
spłat)

II. WNIOSKOWANE WARUNKI KREDYTOWANIA:
1. Przeznaczenie kredytu:

2. Zbywca nieruchomości/wykonawca:

 Zakup

 Deweloper

 Budowa

 Gmina/Skarb Państwa/Zakład pracy

 Remont/modernizacja/adaptacja

 Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Wykup

 System gospodarczy

 Spłata kredytu

 Inny (jaki?)

 Osoba fizyczna

3. Rodzaj kredytowanej nieruchomości:

4. Tytuł prawny do nieruchomości:

 Dom jednorodzinny

 własność/odrębna własność lokalu

 Dom jednorodzinny z lokalem użytkowym

 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu

 Lokal mieszkalny

 użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

 Dom letniskowy całoroczny

 użytkowanie wieczyste gruntu i użytkowanie wieczyste budynku

 Bliźniak

 Segment

 Działka budowlana

 Działka rekreacyjna

5. Informacja o inwestycji:
Miasto:............................................ Województwo:..........................................

Powiat:.........................................

Kod pocztowy:................................ Ulica: .......................................................

Nr domu/mieszkania:..................

Czy nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą?
 tak

Nazwa Sądu

 nie

Czy złożono w sądzie wniosek o założenie KW?
 tak

Numer KW:

Numer wniosku:

 nie

Powierzchnia działki w m2:.............. Nr ew. działki:....................

Pow. użytkowa mieszkania/domu w m2:.........................

Termin rozpoczęcia inwestycji x:.......................................... Termin zakończenia inwestycji x:............................
Przewidywany termin nabycia prawa do nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji (o ile dotyczy) ………………………….
x)

dotyczy budowy, remontu, modernizacji, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy domu/lokalu mieszkalnego

Koszt inwestycji (budowy, dokończenia budowy, remontu, modernizacji, zakupu):....................................PLN

6. Charakterystyka kredytu
Wnioskowana kwota kredytu w PLN: .................................................... w tym na wyposażenie:................................... PLN
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu................................................PLN

Proponowany okres kredytowania: ...................... miesięcy, w tym:
okres wykorzystania kredytu (wypłaty transz):.............................mies. (maks. 24 mies.)
dodatkowa karencja w spłacie kapitału: ................................ mies. (maks. 6 mies.)
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Zadeklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji:....................................... PLN,
W tym:
Kwota wniesiona:.........................................................................PLN
kwota przewidywana do wniesienia (w okresie wykorzystania kredytu):........................................... PLN
z następujących źródeł:  lokaty, oszczędności na rachunkach bankowych

 sprzedaż majątku

 inne:.............................................................................................................

Podwyższenie wnioskowanej kwoty kredytu o:
 prowizję z tytułu udzielenia kredytu
 prowizję za uruchomienie kredytu przed ustanowieniem docelowego zabezpieczenia w postaci hipoteki
 koszty notarialne związane z kupnem nieruchomości
 koszty sądowe i notarialne za ustanowienie hipoteki
 koszty podwyższonego ryzyka braku spłaty kredytu w okresie do czasu uprawomocnienia się hipoteki
 opłatę za inspekcję nieruchomości
 opłatę za przegląd KW
 inne (jakie?).....................................................................

Prowizje i opłaty:
• opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (gotówka w dniu składania wniosku)
• prowizja za udzielenie kredytu:


gotówka lub przelew najpóźniej w dniu podpisania umowy,



kredytowana (podwyższenie wnioskowanej kwoty)

• prowizja za uruchomienie kredytu przed ustanowieniem docelowego zabezpieczenia w postaci hipoteki:


gotówka lub przelew najpóźniej w dniu podpisania umowy



kredytowana (podwyższenie wnioskowanej kwoty)
Forma wypłaty kredytu:

Wariant spłaty:
 równe raty

 malejące raty

 w formie przelewu na r-ek ( podać nazwę banku, nr i nazwę r-ku)

Dzień miesiąca na który przypadać będzie spłata:...............

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Forma spłaty kredytu:
 przelew środków na rachunek kredytu,

 wpłata gotówką,

 automatyczna spłata z rachunku INVEST-KONTO
 polecenie zapłaty
Uruchomienie kredytu:

 jednorazowe

 w transzach

Planowane terminy i wysokości wypłacanych transz:
od dnia
Kwota w PLN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7. Prawne zabezpieczenia kredytu:
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Podstawowe:
 hipoteka na kredytowanej nieruchomości

 hipoteka na innej nieruchomości wnioskodawcy

 hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej

 cesja praw z polisy ubezpieczenia majątkowego nieruchomości

Rodzaj nieruchomości przyjmowanej na zabezpieczenie:
 dom jednorodzinny

 bliźniak

 dom jednorodzinny z lokalem użytkowym

 segment

 lokal mieszkalny

 działka budowlana

 dom letniskowy całoroczny

 działka rekreacyjna

Adres nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia: Miasto:............................................ Województwo:.....................................
Kod pocztowy:................................ Ulica: .......................................................

Nr domu …………… Nr mieszkania:..................

Tytuł prawny do nieruchomości:  własność/odrębna własność lokalu
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku
 użytkowanie wieczyste gruntu i użytkowanie wieczyste budynku
Czy nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą?
 tak

Nazwa Sądu

 nie

Czy złożono w sądzie wniosek o założenie KW?
 tak

Numer KW:

Numer wniosku

 nie

Powierzchnia działki w m2:.............. Nr ew. działki:....................

Pow. użytkowa mieszkania/domu w m2:.........................

Przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki:
 pokrycie kosztów podwyższonego ryzyka braku spłaty kredytu w okresie do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przez okres
……………….. miesięcy
 poręczenie wg prawa cywilnego
Wpisać dane poręczycieli (imię, nazwisko, pesel) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 inne (jakie)

III. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹

Wnioskodawca II / Poręczyciel II ¹

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania kredytu oświadczam, że:
a) informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym,
b) nie toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne,
c) kredyt nie jest zaciągany na rzecz osób trzecich i jestem w pełni
odpowiedzialny za powstałe z tego tytułu zobowiązania
finansowe i prawne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania kredytu oświadczam, że:
a) informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym,
b) nie toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne,
c) kredyt nie jest zaciągany na rzecz osób trzecich i jestem w pełni
odpowiedzialny za powstałe z tego tytułu zobowiązania
finansowe i prawne.

Wiarygodność danych zawartych w niniejszym wniosku potwierdzam Wiarygodność danych zawartych w niniejszym wniosku potwierdzam
własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
Jednocześnie upoważniam PLUS BANK S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Ostrobramska 77 („PLUS BANK”) do sprawdzenia
wiarygodności informacji zawartych we wniosku oraz do zasięgnięcia
w innych bankach i instytucjach informacji dotyczących mojej
sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.

Jednocześnie upoważniam PLUS BANK S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Ostrobramska 77 („PLUS BANK”) do sprawdzenia
wiarygodności informacji zawartych we wniosku oraz do zasięgnięcia
w innych bankach i instytucjach informacji dotyczących mojej
sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych,
podanych przeze mnie dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania
umowy kredytu jest PLUS BANK.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych,
podanych przeze mnie w dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania
umowy kredytu jest PLUS BANK.
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Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
przez PLUS BANK oraz instytucje utworzone na podstawie art.
105a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe
(Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), w
tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę
bankową, wynikających z zawartej przeze mnie z PLUS BANK
umowy kredytu w zakresie przewidzianym obowiązującymi
przepisami prawa, w tym postanowieniami art. 105a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr
72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, również po
wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.
105a ust. 2 w/w ustawy).

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
przez PLUS BANK oraz instytucje utworzone na podstawie art.
105a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe
(Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), w
tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę
bankową, wynikających z zawartej przeze mnie z PLUS BANK
umowy kredytu w zakresie przewidzianym obowiązującymi
przepisami prawa, w tym postanowieniami art. 105a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr
72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, również po
wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.
105a ust. 2 w/w ustawy).

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art.105
ust.4a i 4a1 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z
późniejszymi zmianami) w związku z art.13 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530) upoważniam PLUS BANK do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG
InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do
pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku
Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej
60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do
udzielania kredytów przekraczającego 200,00 złotych (dwieście
złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art.105
ust.4a i 4a1 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z
późniejszymi zmianami) w związku z art.13 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530) upoważniam PLUS BANK do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG
InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do
pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku
Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej
60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do
udzielania kredytów przekraczającego 200,00 złotych (dwieście
złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym PLUS BANK do
udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej
z realizacji wszystkich umów zawartych z PLUS BANK podmiotom,
z którymi PLUS BANK zawarł umowy na prowadzenie działań
windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach PLUS
BANK. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą
wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności PLUS
BANK.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym PLUS BANK do
udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej
z realizacji wszystkich umów zawartych z PLUS BANK podmiotom,
z którymi PLUS BANK zawarł umowy na prowadzenie działań
windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach PLUS
BANK. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą
wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności PLUS
BANK.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udostępnianie moich
danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład grupy
kapitałowej PLUS BANK w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 02.76.694 tekst
jednolity) a także podmiotom współpracującym z PLUS BANK i na
przetwarzanie moich danych osobowych przez PLUS BANK i te
podmioty dla celów marketingowych PLUS BANK, i tych podmiotów
oraz na otrzymywanie informacji handlowych związanych z
działalnością PLUS BANK i tych podmiotów na wskazany w
niniejszym wniosku adres do korespondencji lub adres poczty
elektronicznej lub kontakt telefoniczny.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udostępnianie moich
danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład grupy
kapitałowej PLUS BANK w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 02.76.694 tekst
jednolity) a także podmiotom współpracującym z PLUS BANK i na
przetwarzanie moich danych osobowych przez PLUS BANK i te
podmioty dla celów marketingowych PLUS BANK, i tych podmiotów
oraz na otrzymywanie informacji handlowych związanych z
działalnością PLUS BANK i tych podmiotów na wskazany w
niniejszym wniosku adres do korespondencji lub adres poczty
elektronicznej lub kontakt telefoniczny.

Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich
danych osobowych, ich poprawiania, żądania wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.

Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich
danych osobowych, ich poprawiania, żądania wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.

Wyrażam zgodę na wydanie karty kredytowej PLUS BANK S.A. Wyrażam zgodę na wydanie karty kredytowej PLUS BANK S.A.
Decyzja o wydaniu karty kredytowej zostanie podjęta w oparciu o Decyzja o wydaniu karty kredytowej zostanie podjęta w oparciu o
wewnętrzne procedury Banku w tym zakresie.
wewnętrzne procedury Banku w tym zakresie.
tak
nie
tak
nie
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..............................................................
(podpis Wnioskodawcy 1/Poręczyciela 1¹)

….........................................................
(podpis Wnioskodawcy 2/Poręczyciela 2¹)

Podpisy Wnioskodawcy/Wnioskodawców/Poręczyciela/Poręczycieli¹ zostały złożone w mojej obecności.

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

.......................................................................................................
(podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów
i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami)

¹niepotrzebne skreślić
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