Załącznik nr 1 do Uchwały Nr S/I/239/2021 Zarządu KBS z dnia 23.09.2021r.
Załącznik nr 1 do „Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w KBS

Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział/Filia …………...........

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO
nr wniosku……………………………...
data złożenia wniosku…………………..

I.

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe Matki
Stan cywilny

kawaler/panna

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji
(podać jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania)
Adres e-mail
Cechy dokumentu
tożsamości (seria numer)
PESEL
Nr telefonu
kontaktowego
Wykształcenie

e?)
Miejsce zamieszkania
Status własności

II.

h
własnościowe
omunalne
rodzicami

lokatorskie
wynajmowane
służbowe
inne...................

ipoteczne
omunalne
rodzicami

spół. lokatorskie
wynajmowane
służbowe
inne…………..

INFORMACJE O KREDYCIE

1

Kwota
wnioskowanego
kredytu
mieszkaniowego
Okres kredytowania
(w miesiącach),
w tym okres
wykorzystania i
karencji w spłacie
kredytu:

……………………………..PLN
………………………………………………………(słownie złotych)

…………………………….… m-cy.
………………………………… m-cy.

Spłata kredytu

 wpłaty należnych kwot na rachunek Banku przeznaczony do spłaty kredytu
 pobranie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku

Rodzaj rat

 raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
 raty równe ( równe raty kapitałowo-odsetkowe)

Raty płatne :
Przedmiot
finansowania:

……………dnia miesiąca
 remont/modernizacja domu jednorodzinnego /lokalu mieszkalnego
..........................................................................................................................................................

 zakup/budowa/dokończenie budowy/rozbudowa/przebudowa domu letniskowego:
...........................................................................................................................................................

 remont/modernizacja domu letniskowego:
................................................................................................................ .........................................

 zakup działki rekreacyjnej/letniskowej:
............................................................................................................................. .............................

 budowa garażu/ogrodzenia:
.........................................................................................................................................................

 trwała zabudowa w mieszkaniu/domu:
.............................................................................................. ............................................................

 refinansowanie nakładów inwestycyjnych na w/w cele :
............................................................................................................................. .............................

Koszt inwestycji:

Przewidywany termin
wykorzystania kredytu
i wysokość
poszczególnych transz:
Sposób zapłaty
prowizji za udzielenie
kredytu

………………………………..PLN
……………………………….(słownie złotych)
termin
kwota
kwota słownie
1)
2)
3)
 wpłata gotówką*/przelewem przez Wnioskodawcę przed uruchomieniem kredytu
 pobranie ze środków zgromadzonych na rachunku Banku
 prowizja kredytowana (kwota kredytu brutto wraz z kredytowanymi kosztami nie
może przekroczyć 100 000 zł )
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Prawne zabezpieczenie
kredytu –
proponowane



wskazanie Banku jako wyłącznego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek
śmierci i cesja na rzecz Banku w zakresie ryzyk dodatkowych z tytułu zawartej przez
Kredytobiorcę indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie
inne zabezpieczenie(wymienić?)……………………………………………
…………………………………………………………………………..

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH WNIOSKODAWCY/ÓW*
Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Imię i nazwisko
Miejsce zatrudnienia i
adres, nr telefonu
Okres zatrudnienia
Miesięczny dochód
netto, w tym:
ze stosunku pracy
z tyt.prow. działalności
gospodarczej
z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego
z renty/ emerytury
dochody inne
(podać źródła)
Liczba osób w
gospodarstwie
domowym
Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego

Wydatki stałe gosp.
domowego(czynsz,
prąd, gaz, paliwo,
rachunki, itp.)
Rata pożyczki z KZP

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH FINANSOWYCH WNIOSKODAWCY/ÓW*
Kwota
zobowiązania
I.
II.

Kwota pozostała do
spłaty
I.
II.

Rata miesięczna
I.

II.

Bank / Podmiot
udzielający
I.
II.

Zobowiązania
z tytułu kredytów
ogółem w tym:
 limit kredytu


limit kredytu



limit karty

 kredyt
…………………
 kredyt
………………....
 pożyczka
………………....
 pożyczka
………………....

Inne obciążenia miesięczne (np. alimenty, poręczenia, obciążenia komornicze) w stosunku do kogo i
w jakiej wysokości:
………………………………………………………………………………………………………………….
V. INFORMACJE O POSIADANYCH RACHUNKACH OSZCZĘDNOŚCIOWO –
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ROZLICZENIOWYCH WNIOSKODAWCY/ ÓW*
Nazwa Banku

Nr rachunku

Posiadacz rachunku
Wnioskodawca I
Wnioskodawca II

VI. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU WNIOSKODAWCY/ ÓW*
1.

Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa, nr KW i Sąd prowadzący)
................................................................................................................................................................................................

Wnioskodawca I,

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

2.

Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa)
.....................................................................................................................................................................................................Wnioskodawca I,
………………………………………………………………………………………………………………………………..….Wnioskodawca II

3.

Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty), papiery wartościowe (ilość, wartość)
........................................................................................................................................................................................................Wnioskodawca I,
………………………………………………………………………………………………………………………………..……Wnioskodawca II

4.

Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość):
……………………………………………….……….…………………………………….………Wnioskodawca I,
……………………………………………………………………………………………..………Wnioskodawca II

5.

Inne (wymienić)………………………………………………………………………………………………………..……Wnioskodawca I,
……………………………………………………………………………………………………………………….…………..Wnioskodawca II

VII.

OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY/ÓW*

Oświadczam, że:
Toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne
nie,
Pozostaję we wspólności ustawowej małżeńskiej
nie,
Wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Udzieliłem(am) poręczeń na rzecz KBS :

nie ,

tak

nie

tak,
tak,
tak,

za :…………………………………..

Jestem powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z członkiem organu Krakowskiego Banku
Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym
nie
tak,
Jestem powiązany(a) rodzinnie (jako małżonek, dziecko, rodzic) z członkiem organu KBS (Zarządu, Rady)
nie

tak,

Jestem wspólnikiem/udziałowcem w następujących podmiotach:
Nazwa firmy

Siedziba

Forma prawna

nie,
Regon

tak,
Udział
procentowy

Posiadam wymagalne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy oraz ZUS/KRUS:
nie
tak
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny
…………………………………….
Wnioskodawca I - podpis
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Oświadczam, że
Toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne
nie,
Pozostaję we wspólności ustawowej małżeńskiej,
nie,
Wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Udzieliłem(am) poręczeń na rzecz KBS :

nie ,

tak

nie,

tak,
tak,
tak,

za :……………………………

Jestem powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z członkiem organu Krakowskiego Banku
Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym
nie,
tak.
Jestem powiązany(a) rodzinnie (jako małżonek, dziecko, rodzic) z członkiem organu KBS (Zarządu, Rady)
nie

tak,

Jestem wspólnikiem/udziałowcem w następujących podmiotach:
Nazwa firmy

Siedziba

Forma prawna

nie,
Regon

tak,
Udział
procentowy

Posiadam wymagalne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy oraz ZUS/KRUS:
nie,
tak,
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny
…………………………………….
Wnioskodawca II – podpis

Oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Otrzymałam/otrzymałem* klauzulę informacyjną Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Biura Informacji
Kredytowej SA dotyczącą przetwarzania i ochrony moich danych osobowych.
Zostałem poinformowany o ryzyku zmiany stóp procentowych, która to zmiana może spowodować wzrost raty
spłaty kredytu i poniosę to ryzyko.
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,
 *Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Zycie,
*Otrzymałem formularz informacyjny/informację o ryzyku stopy procentowej w przypadku wzrostu stawki
bazowej WIBOR o 3,5i10%/*kartę produktu ubezpieczeniowego.
Otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania
kredytowego oraz uzyskałem wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości oraz mam świadomość ryzyka
związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
Zostałem poinformowany, że ocena mojej zdolności kredytowej będzie dokonywana między innymi na
podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych i zbiorach danych Banku.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych upoważniam Krakowski Banku Spółdzielczy do wystąpienia bezpośrednio
oraz
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań
☐ Tak

(miejscowość, data)

☐ Nie

(czytelny podpis Wnioskodawcy
I)

☐ Tak

(miejscowość, data)

☐ Nie

(czytelny podpis
Wnioskodawcy II)

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.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny
W przypadku nie spełnienia przeze mnie kryteriów do udzielenia mi kredytu na wnioskowanych warunkach wyrażam
zgodę/ nie wyrażam zgody* na zmianę warunków kredytowania (np. w zakresie kwoty kredytu, okresu kredytowania,
rodzaju rat...).
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W przypadku odmowy udzielenia kredytu zobowiązuję się do odbioru dokumentów dołączonych do wniosku w ciągu
30 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie udzielenia kredytu. W razie nie dotrzymania powyższego terminu
wyrażam zgodę na zniszczenie przez KBS nie odebranych dokumentów.

...............................................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(podpis Wnioskodawcy I)

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

.............................................................
(podpis Wnioskodawcy I)

......................................................................................
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku
potwierdzającego autentyczność podpisów )

* niepotrzebne skreślić/usunąć

Adnotacje Banku:
1.

Weryfikacja dokumentacji:

dokumentacja kompletna,
do uzupełnienia …………………………………….…………

2.

Rekomendacja Oddziału:………………………………………………………………………………..

………………………………………..
(podpis upoważnionego pracownika)
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