
   

 1 

           Data wpływu ........................ 

WNIOSEK DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA*:     

 PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE      

 PRZEDSIĘWZIĘCIE REMONTOWE      

         

         

     KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  

               
     Oddział  .............................   

               
I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców 

       Wnioskodawca I   

Imię i nazwisko     

           
Imię ojca i matki    

           
Data i miejsce urodzenia    

           
Cechy dokumentu 

Stwierdzającego tożsamość 

   

           
Cechy drugiego dowodu 

stwierdzającego tożsamość 

   

           
PESEL    

           
Adres zamieszkania i kod pocztowy, 

nr  tel. 

   

           
Adres do korespondencji    

           
Adres e- mail    

           
Miejsce pracy i adres 

nr tel. 

   

           
           
Wysokość dochodów miesięcznych 

netto 

   

               

Wydatki stałe gosp. domowego  ( np. 

czynsz/wynajem, gaz, prąd, 

telefon+wydatki na bieżącą kons.) 

   

          

       Wnioskodawca II/Współmałżonek*   

Imię i nazwisko     

           
Imię ojca i matki    

           
Data i miejsce urodzenia    

           
Cechy dokumentu 

Stwierdzającego tożsamość 

   

           
Cechy drugiego dowodu 

stwierdzającego tożsamość 

   

           
PESEL    

           
Adres zamieszkania,  kod pocztowy, 

nr  tel. 

   

           
Adres do korespondencji    
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Terminy realizacji prac 

termomodernizacyjnych/ 

remontowych  

Data rozpoczęcia  Data 

zakończenia 

  

Data rozliczenia inwestycji 

fakturami 
      

       

               

           
Adres e- mail    

           
Miejsce pracy i adres 

nr tel. 

   

           
           
Wysokość dochodów miesięcznych netto    

           
Wydatki stałe gosp. domowego (podać 

jeżeli Wnioskodawca II prowadzi odrębne 

gosp. ) 

   

II. Informacje dotyczące wnioskowanego kredytu 

               

Kwota wnioskowanego kredyt   .................................................................................zł 

 

 

.........................................................................słownie  

 

           
Okres kredytowania 
miesiąc, rok 

 
Od ........................................ do ...............................................  

 

           
Forma spłaty:*  Raty równe   Raty malejące    

           
Raty płatne co:  miesiąc  kwartał  karencja w spłacie 

kapitału 

 m-

cy 

III. Cel wnioskowanego kredytu*: 

 

 przedsięwzięcie termomodernizacyjne: 

Prace będące przedmiotem kredytowania – zgodne z audytem energetycznym: 

 

 

 

 

 

 przedsięwzięcie remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego : 

1. Data, od której Wnioskodawca jest właścicielem  lub 

spadkobiercą właściciela w/w budynku, w którym był co najmniej 

jeden lokal kwaterunkowy ( wypełnić jeśli składany jest równocześnie wniosek 

o premię kompensacyjną) 

 

 
(dzień-miesiąc-rok) 

2. Data rozpoczęcia użytkowania w/w budynku   
(dzień-miesiąc-rok) 

3. W budynku znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne  tak  nie  

4. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali   

5. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych    

6. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego i 

uzyskano premię remontową 

 tak  nie 

7. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i uzyskano premię termomodernizacyjną: 

 tak  nie 
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Prace  będące przedmiotem kredytowania- zgodne z audytem remontowym: 

 

 

 

 

 pkt. 4 i 5 należy wypełnić jeśli w pkt 3 zaznaczono „nie” 

 

IV. Proponowane zabezpieczenie kredytu* 
weksel in blanco  zastaw rejestrowy  poręczenie wekslowe   

               
przewłaszczenie częściowe  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   

               
Hipoteka umowna na 

nieruchomości 

adres i opis nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

               
inne   

               
               
   

Uwaga: 
W przypadku gdy kwota kredytu bądź łącznego zaangażowania zabezpieczanego na tej nieruchomości 

przekracza 200 000,00 zł, Bank  wymaga dostarczenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 

kredytu  sporządzonej  przez rzeczoznawcę majątkowego,  spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. 
 

 

 

V. Obciążenia finansowe* 

Nazwa Banku  Obciążenie w skali 

miesiąca 
....................zł 

 

    

               
Nazwa Banku  Obciążenie w skali 

miesiąca 
.....................zł 

 

    

               
Nazwa Banku  Obciążenie w skali 

miesiąca 
....................zł 

 

    

               
Nazwa Banku  Obciążenie w skali 

miesiąca 
....................zł 

 

    

               
Nazwa Pożyczkodawcy  Obciążenie w skali 

miesiąca 
.....................zł 

 

    

               
Nazwa Pożyczkodawcy  Obciążenie w skali 

miesiąca 
....................zł 

 

    

               
Inne obciążenia: (np. alimenty, 

poręczenia, obciążenia 

komornicze) w stosunku do 

kogo i w jakiej wysokości 

  

               
               
               
               
Łączne obciążenia w skali 

miesiąca 

 
............................................zł 

     

      

               
VI. Sytuacja majątkowa* 

Nieruchomości ................................................................................................................ 
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   ................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Samochody, Marka, 

Rok produkcji 

            

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

 

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

 

    

    

Lokaty/ papiery wartościowe           

 

 

 
Nazwa Banku, szacunkowa wartość lokat 

 

  

  

  

               
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  w tym dzieci   
               
Stosunki majątkowe małżonków: Wspólność majątkowa     

               
      Rozdzielność majątkowa    

               
Liczba posiadanych na dzień składania wniosku udziałów członkowskich w KBS   

               
               
 

 

 

              
VII. Oświadczam, iż zapoznałem się z „Informacją Administratora Danych KBS”  

        o następującej treści: 

 1. Krakowski Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, 

zwany dalej Bankiem  jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014r.  

poz.1182 ze zm.) 

2. Bank  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 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 2012 r. poz. 1376 ze 

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. 

3. Podanie przez Pana/Panią  dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 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. 

4. 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 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).  
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VIII.               

 Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/zapoznałem* się z powyższą informacją Krakowskiego Banku Spółdzielczego.  

2. Ubiegam się/nie ubiegam się * o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, 

wnioskowana   

kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 

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

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

3. Toczy/ nie toczy się*  w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne. 

4. Oświadczam, że jestem*/ nie jestem* członkiem  Krakowskiego Banku Spółdzielczego i posiadam 

………… udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego na kwotę………………………………zł. 

 

 

5. Oświadczam, że udzieliłem*/nie udzieliłem* poręczeń 

za………………………………………………na rzecz Krakowskiego Bank Spółdzielczego. 

6. Oświadczam, że jestem*/ nie jestem* powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z 

członkiem organu Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą 

stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym. 

7. Następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo*/majątkowo*/organizacyjnie: 

Nazwa firmy/Imię 

i nazwisko 

Siedziba/adres zamieszkania Forma prawna Regon/Pesel 

    

    

    

    
 

 8. Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą 

w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych , w 

rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 

z późn. zm.), zawartych w administrowanym przez Bank zbiorze danych osobowych, w ramach 

działalności statutowej prowadzonej przez Bank i podmioty zależne lub z nim stowarzyszone, 

przesyłanie informacji dotyczących oferowanych produktów i usług.  

9.      Upoważniam na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.  z 2014r., poz. 1015 z późn. zm.) Krakowski 

Banku Spółdzielczy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 

Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących 

moich zobowiązań. 

10.  Oświadczam, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego*/remontowego nie 

jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskałem środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej lub zaciągnąłem inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna 

lub remontowa. 

11.   Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i 

kompletne, według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez 

Bank podanych powyżej informacji. 

12.   Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks 

Karny (Dz.  U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 

13.     Otrzymałem, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w: 

 Regulaminie dedykowanym do kredytu, o który wnioskuję, 

 Taryfie prowizji i opłat Krakowskiego Banku Spółdzielczego dla klientów indywidualnych. 

14.     Otrzymałem informację o ryzyku stopy procentowej w przypadku wzrostu stawki bazowej WIBOR o 

3,5 i 10 %*/kartę produktu ubezpieczeniowego. 

15. Otrzymałem formularz informacyjny dotyczący kredytu przed złożeniem wniosku  

o kredy, 

16.  Otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania 

kredytowego, w tym  o podwyższonym ryzyku wnioskowanego kredytu oraz niekorzystnym jego 

wpływie na możliwość realizacji większych wydatków oraz uzyskałem wyjaśnienia do zgłaszanych 
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wątpliwości oraz mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. 

17. **Zostałem poinformowany, że ocena mojej zdolności kredytowej będzie dokonywana miedzy innymi 

na podstawie  informacji zgromadzonych w bazach danych i w zbiorach danych Banku oraz, że, 

odmowa przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji mojej zdolności kredytowej 

może skutkować odmową udzielenia  kredytu,  

18. **Otrzymałem symulację spłat zawierającą informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej 

rocznej stopie procentowej (RRSO): 

 przy aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie, 

 przy wzroście stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie o 4,0 punkty procentowe, 

 przy wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej 

różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 

miesięcy. 

19. **Zostałem poinformowany, że przekazanie przez Bank decyzji kredytowej dotyczącej udzielenia 

wnioskowanego kredytu nastąpi w 21 dniu od złożenia wniosku kredytowego. 

☐ Proszę o skrócenie ustawowego terminu 21 dni na otrzymanie decyzji kredytowej (jeżeli będzie to 

możliwe). 

20. **Zaproponowano mi przekazanie łącznie z decyzją kredytową projektu umowy kredytowej 

sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w w/w decyzji kredytowej: 

☐ Tak, chcę otrzymać łącznie z decyzją kredytową w/w projekt umowy kredytowej, 

☐ Nie, nie  chcę otrzymać łącznie z decyzją kredytową w/w projekt umowy kredytowej, 

 

21. **Wybieram następujący sposób przekazania decyzji kredytowej lub decyzji kredytowej łącznie 

z projektem umowy kredytowej: 

☐ odbiór osobisty w Placówce Banku, w której złożyłem wniosek kredytowy, 

☐ za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym  na adres do korespondencji wskazany we 

wniosku kredytowym, 

 

              

               

               

               

          dnia                                      200..... 

      miejscowość:  

               

  

 

 

 

Podpis Wnioskodawcy/ów 

 

  

  

  

  

Zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu stwierdzam 

 

               

        

 

 

 

 
Podpis pracownika Bank/sprzedawcy/Pośrednika 

 

        

        

        

 miejscowość, data   

        

* właściwe zaznaczyć 

** niepotrzebne usunąć 

pkt. 17 do 21  dotyczą kredytu hipotecznego 

 


