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Załącznik nr  2 do „Instrukcji udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć  związanych z termomodernizacją w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym” 
 

 Data wpływu 
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA * 
 

 
    

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE      
PRZEDSIĘWZIĘCIE REMONTOWE  
DLA:            
Spółdzielni Mieszkaniowej         
        Wspólnoty Mieszkaniowej     KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
              Towarzystwa Budownictwa Społecznego     Oddział  .............................   
              Jednostki Samorządu Terytorialnego            
inny Podmiot( np. spółka z o.o., spółka jawna itp.)            
              
              
I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/Inwestora 

       Wnioskodawca   
Nazwa     
           
Regon    
           
NIP    

           
Nr wpisu do KRS    
           
Osoby reprezentujące Wnioskodawcę: 

(wymienić imię i nazwisko) 

 1. 
2. 
3. 
4. 

 

           PESEL  1. 
2. 
3. 
4. 

 

           Adres zamieszkania i kod pocztowy, 
nr  tel. 

 1. 
2. 
3. 
4. 

 

               
               
II. Informacje dotyczące wnioskowanego kredytu 

              
Kwota wnioskowanego 

kredyt  
 ......................................................................................................zł 

słownie złotych............................................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 

           
Okres kredytowania 
miesiąc, rok 

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

           

Forma spłaty:*  Raty równe   Raty malejące    

           
Raty płatne co:  miesiąc  kwartał  karencja w spłacie kapitału  m-cy 

Wypłata kredytu  dnia          

III.Opis inwestycji termomodernizacyjnej         
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A) *Budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego to:  

budynek mieszkalny,  
budynek zbiorowego zamieszkania (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, 
dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych, oraz budynki podobnego przeznaczenia), 

 

budynek  wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych, stanowiący  
ich własność 

 

 
        *Budynek mieszkalny wielorodzinny  będący przedmiotem przedsięwzięcia remontowego: 

        
1.Data rozpoczęcia użytkowania w/w budynku  

(dzień-miesiąc-rok) 
2. W budynku znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne  tak  nie 
3. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali   
4. Powierzchni użytkowa lokali mieszkalnych  
5. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego i uzyskano premię remontową    tak  nie 
6. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i uzyskano premię 
termomodernizacyjną  

 tak  nie  

 
pkt. 3 i 4 należy wypełnić jeśli w pkt 2 zaznaczono „nie” 
 
B) Adres i funkcje jakie spełnia modernizowany budynek: 

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

 

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

 

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

 

 

C) Cel wnioskowanego kredytu*- (wymienić prace termomodernizacyjne zgodnie z pracami wymienionymi w audycie  

energetycznym lub remontowym)  

   

   

D) Terminy realizacji prac 

termomodernizacyjnych  

Data rozpoczęcia inwestycji   

 Data zakończenia inwestycji   

  Data rozliczenia inwestycji 
fakturami 

  

      

IV. Proponowane zabezpieczenie kredytu* 
weksel in blanco      
poręczenie wekslowe      
przewłaszczenie częściowe      
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej      
zastaw rejestrowy      
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hipoteka  na nieruchomości nr KW, adres, wartość według wyceny i opis nieruchomości 
 
 
 
 
 
 

 

               inne  
 

 

      
V. Obciążenia kredytowe* 

Nazwa Banku  Obciążenie w skali 
miesiąca 

.........................zł 
 

    
            ....   Nazwa Banku  Obciążenie w skali 

miesiąca 
.........................zł 

 
    
               Inne obciążenia:   
                  
                  
                  
               
Łączne obciążenia w skali miesiąca  

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

      
               
VI. Sytuacja majątkowa* 

Posiadane nieruchomości 
 1............................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................... 
3.............................................................................................................................................. 
4............................................................................................................................................... 
 

 
 
 

Posiadane samochody, marka, rok produkcji  

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

 

 
 

Lokaty/ papiery wartościowe            

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

Nazwa Banku, szacunkowa wartość lokat 

 

 Inne składniki majątkowe ( wymienić wartość )     
  
 
 

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

 

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

        o następującej treści: 
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 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. Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu 
zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z 
wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), oraz innych 
przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby 
udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z 
późn. zm.). Dane zostały podane dobrowolnie. 

 

 

 

 
VIII. Oświadczenia Wnioskodawcy: 

 1.  Oświadczam, że jestem*/ nie jestem* członkiem  Krakowskiego Banku Spółdzielczego i 
posiadam …………udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego na 
kwotę……………………………zł. 

2. Oświadczam, że udzieliłem*/nie udzieliłem* poręczeń za………………………………………na 
rzecz Krakowskiego Bank Spółdzielczego. 

3. 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. 

 

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

Nazwa firmy/Imię 
i nazwisko 

Siedziba/adres zamieszkania Forma prawna Regon/Pesel 

    
    
    
    

……............................................................................................................... 
5.     Oświadczam, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego 

nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia 
termomodernizacyjna lub remontowa 

6.    Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego  
(Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553), że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

              
       dnia   
      miejscowość      
               
 

 
 
 
 

Pieczęć i Podpisy Wnioskodawców 

 

 

 
   
   
   
   

 
 
 
 
 

              

Zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu stwierdzam 
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Podpis pracownika Bank/sprzedawcy/Pośrednika 

 
        
        

 miejscowość, data   
         
               
               * - właściwe zaznaczyć            

 


