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         Załącznik Nr 1   do „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/I/…….. / ………………………………... 

                                     podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek  

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

                 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE FORMULARZA INFORMACYJNEGO 
DOTYCZĄCEGO KREDYTU/ POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 

 

 
 
 
 
                                       Wnioskodawca I…………………………………..     Wnioskodawca II     ……………………………… 
                           

                              
Nazwisko i imię  
 

  

 
Miejscowość, nr* 
 
Ulica, nr domu * 
 
Nr kodu, poczta  
  
Nr telefonu 

 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 
................ - ............................................................ 
 
………………………………………………………….. 

 
............................................................................ 
 
........................................................................... 
 
.........................-  ............................................... 
 
……………………………………………………… 

 
 
I.  INFORMACJE O KREDYCIE 

Kwota kredytu:  ........................................ PLN ; 
Słownie: 
...................................................................................................................                                                                                       

 
Okres kredytowania:  ….....................  miesięcy*/ lat* ,  w  tym okres karencji w spłacie kapitału kredytu : ……….…...  miesięcy 

Spłata kredytu w ratach płatnych 
 
 w …………. dniu miesiąca 

  - miesięcznych :    

  malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 

                równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)    

  - kwartalnych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)  
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Rodzaj kredytu 

  

   Kredyt mieszkaniowy hipoteczny 

   Uniwersalna pożyczka hipoteczna 

   Kredyt konsolidacyjny 

 

Cel kredytowania 

 

 nabycie prawa własności / użytkowania wieczystego* działki budowlanej. 

 nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu. 

 nabycie prawa własności / użytkowania wieczystego działki budowlanej z niedokończoną   

     budową. 
 nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)  

     na rynku pierwotnym / wtórnym*. 
 nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) w   

     trakcie budowy. 
 nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego budowanego przez   

     spółdzielnię mieszkaniową. 
 nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)   

     budowanej  przez dewelopera / spółdzielnię mieszkaniową*. 
 nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej / spółdzielczego   

     własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym / wtórnym*. 
 wykup lokalu od Gminy / Skarbu Państwa / zakładu pracy*. 

 przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze   

     własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub w prawo własności lokalu*.  
 budowa / dokończenie budowy* domu metodą gospodarczą. 

 rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego. 

 modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego. 

 wykup mieszkania komunalnego / zakładowego*. 

 Inne: 

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

 spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….…. (cel z umowy kredytowej spłacanego 
kredytu). 

 refinansowanie kosztów poniesionych (do 12 m-cy przed złożeniem wniosku o kredyt) na cele   

     mieszkaniowe: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Koszt inwestycji :    ........................................ PLN ; Słownie:  …………………………………….…...……………………….....................  
 
Deklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji:   .....................................................  PLN 
 
Słownie : ……………………………………............................................................................................................................................... 
 

 
 
Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysokość poszczególnych transz: 

termin kwota (PLN) Cel kredytowania 

 
1) 
........................................................  
2) 
........................................................ 
3) 
........................................................ 
4) 

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

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

 

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

 
 
Miejsce realizacji inwestycji 
mieszkaniowej 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sposób informowania  Kredytobiorców / 
Poręczycieli  o zmianach umownych  w 
okresie korzystania z kredytu:  (zmiana 
oprocentowania, taryfy prowizji i opłat, 
doręczenie harmonogramu  spłat po 
zmianach) :  

1) informacje o zmianach oprocentowania kredytu:  
  -  w placówkach Banku    - na stronie internetowej  http://www.bslukow.pl]             

 -  inny sposób (podać, np. sms) 

………………………………………………………………………………………………..                                       
2)     odbiór nowego harmonogramu  (w przypadku zmiany oprocentowania,   
        nadpłaty kredytu przeliczony harmonogram na kolejne 3 miesiące):   

  - osobiście w placówkach Banku   - inny sposób (podać jaki) 

……………………………………………………………………………………………… 
II. PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU 

 

  - weksel własny in blanco, 

 

 -  hipoteka na posiadanych/nabywanych  ze środków kredytu * nieruchomościach:  * KW nr .................................................................................., 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   -  oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego), 

     

  -  poręczenie następującej osoby*/osób*: 

……………………………………………………………….……………………………………….……………………………………………………………………. ; 

   -  cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, 

 

  -   cesja z polisy ubezpieczeniowej na życie,    

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  - inne zabezpieczenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Do czasu ustanowienia hipoteki: 

 poręczenie według prawa cywilnego następujących osób:  

       ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 
 kaucja pieniężna,   blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,     inne ……….………………………………………...……………..  

………………………………………………………………………………………… …..,  brak  
 
Wartość nieruchomości będącej /ych 
zabezpieczeniem kredytu 

 
……………………………………………………………………………………….…………. PLN  
 
 Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……... 

 

 

     III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW: 

1. 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. 

2. Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o wydanie formularza  informacyjnego oraz odebrania 

formularza  informacyjnego w imieniu wszystkich Wnioskodawców. 

 

 

 

 

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

  

 
 
 

 

 

 

 

podpis Wnioskodawcy I  podpis Wnioskodawcy II 


