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                 Załącznik Nr 4  do Instrukcji „Zasady kredytowania klientów indywidualnych w ramach kredytów hipotecznych            
                                                                                    w Banku Spółdzielczym w Łukowie”. 

Bank Spółdzielczy w Łukowie, ul. Chopina 5, 21-400 Łuków  KRS  0000061656  (VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  w Lublinie 
 z/s w Świdniku)           NIP  825-000-35-93               Regon   000501417                                                                       tel. (25) 797-64-00,  fax (25) 798-24-67 

Jednostka organizacyjna Banku, w której przyjęto wniosek:              Centrala/* Oddział*/Filia/* Punkt kasowy* w ……………………………….…... 

 

Data wpływu ...........................................  Numer w rejestrze:   ................... / D / MH/ ……….. / …….. 

Opłata przygotowawcza .................. zł  Wpłacona w dniu ....................................... r.  

podpis pracownika Banku 

przyjmującego wniosek  

                   ……………………………. 

                    WNIOSEK O KREDYT /POŻYCZKĘ 

 
 

 

 KREDYT MIESZKANIOWY HIPOTECZNY 

 UNIWERSALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA 

 KREDYT KONSOLIDACYJNY 

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

(rodzaj, kwota oraz okres kredytu) 
 
Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte we wniosku o wydanie formularza informacyjnego dotyczącego 
kredytu hipotecznego  są aktualne i zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
Podpisy Wnioskodawca I. ................................                                Wnioskodawca II. ..................................                  
 
 
 

I. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY: /uzgodnione z Bankiem/ 

 oświadczenie o powiązaniach z Bankiem określonych w art. 79 Prawa bankowego; 

 oświadczenie dotyczące: udostępniania, uzupełniania oraz przetwarzania danych osobowych a także wyrażenia zgody na zasięganie 

informacji dotyczących zobowiązań konsumenckich Wnioskodawcy/ów w zewnętrznych bazach danych; 

 zaświadczenia/oświadczenia  o wysokości  uzyskiwanych dochodów / przychodów;  

  informacje o sytuacji materialnej Wnioskodawcy /ów – Poręczyciela /i ; 

 akt własności* , nakaz podatkowy*, umowy dzierżawy*; 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( wyciąg z rejestru sądowego);  

  deklaracje podatkowe za ostatni rok* / ostatni miesiąc*;  

 oświadczenie*/* zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań wobec  ZUS/ KRUS/US; 

  odpis/y  z rejestru gruntów,  

  wycena/opinia * nieruchomości /*  aktualny odpis z księgi wieczystej KW Nr ......................................................................................., 

  akt notarialny, 

  pozwolenie na: budowę/ rozbudowę/.............................................................................................., *  

  dziennik budowy,    kosztorys/harmonogram*  realizacji inwestycji, 

  umowę wstępną kupna – sprzedaży,    umowę z developerem,  

  zaświadczenie z gminy/spółdzielni mieszkaniowej o regulowaniu zobowiązań podatkowych* / oświadczenie zaakceptowane przez Bank*,  

  opinie bankowe,  

  inne dokumenty (podać jakie) .......................................................................................................................................................... 
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...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
II. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW: 

1.  Oświadczam, iż  nie ubiegam się*/ubiegam się o kredyt*/ pożyczkę* w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, 
wnioskowana  kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu):  
...............................................................................................................................................................................................  
 

2. Oświadczam, że zadeklarowane we wniosku środki własne pochodzą/nie pochodzą*  z kredytów i pożyczek. 
3. Oświadczam, że wniosek został złożony pod warunkiem  zawieszającym, tzn. wywoła skutki prawne po przedstawieniu 

w banku wymaganych informacji i dokumentów  związanych z oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. 
4. Wyrażam* / nie wyrażam zgody na przekazanie mi decyzji kredytowej przed terminem o którym mowa w art.14 ust.2 

ustawy  o kredycie hipotecznym (przed 21 dniem od dnia otrzymania wniosku).  
5. Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na otrzymane bezpłatnego projektu umowy z danymi i warunkami z decyzji 

kredytowej. 
 

 
  

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

  

 
 

 

 

 

 

podpis Wnioskodawcy I  podpis Wnioskodawcy II 

 

 

WYPEŁNIA BANK 

2.      Wniosek o kredyt: 

 
1) zaopiniowany przez pracownika Banku  ……………………………………………………………  w dniu ......................................... r.,  
 

                                                                                                                   
*2)   zweryfikowany przez: ………………………………………. …………………………………………  w dniu ............................................... r., 
 

                     
*3)    zaopiniowany przez komitet  kredytowy  w dniu …………………..…………… r.   nr protokołu ………………………..………….. 

 


