
Udzielanie kredytów na cele mieszkaniowe oraz poŜyczek hipotecznych klientom detalicznym
____________________________________________________________________________________________

WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE

Kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych 

Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego na realizację inwestycji  

 
Nr wniosku Data Osoba przyjmująca wniosek

Wniosek wypełni ć DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wsta wić znak X

1. Dane personalne Wnioskodawcy

Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe

 Imiona rodziców Data urodzenia Miejsce urodzenia

PESEL Obywatelstwo

seria nr

Dokument toŜsamości dowód osobisty paszport

Adres zameldowania Data zameldowania na pobyt stały

Adres poprzedniego zameldowania na pobyt stały Data zameldowania na pobyt stały

Adres do korespondencji (wpisać gdy inny niŜ zameldowania)

Tel. domowy   Tel. słuŜbowy Tel. komórkowy E-mail

Stan cywilny w związku małŜeńskim panna/kawaler rozwiedziona/-ny wdowa/wdowiec w separacji

Stosunki majątkowe pomiędzy małŜonkami wspólność majątkowa rozdzielność majątkowa nie dotyczy

Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie (policealne, pomaturalne)

wyŜsze zawodowe (licencjat, inŜynierskie) wyŜsze

Stosunek do słuŜby wojskowej uregulowany nieuregulowany nie dotyczy

Status obecnie zajmowanego mieszkania /domu

własnościowe wynajmowane kwaterunkowe słuŜbowe

lokatorskie z rodzicami inne (jakie)

Zawód wykonywany Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (wpisać gdy dotyczy)

Nazwa banku Oddział w

Posiadam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku 
nr rachunku od

-

Data waŜności dokumentu toŜsamości
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      Nazwa banku Oddział w

Posiadam rachunek bieŜący jako przedsiębiorca w banku
nr rachunku od

-

Nazwa banku Oddział w

Posiadam rachunek walutowy w banku  
nr rachunku od

-

Mam na utrzymaniu  osób (dzieci, osoby nie posiadające dochodów własnych):

1.

2.
3.

4.

5.

2. Zobowi ązaniaWnioskodawcy

Miesięczne łączne koszty eksploatacji mieszkania/domu/* Wnioskodawcy (czynsz, energia, woda, tel...) zł

Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem samochodu zł

Miesięcznespłaty kredytów/poŜyczek/* zł

Pozostałe stałe miesięczneobciąŜenia finansowe zł

Posiadane zobowiązania finansowe z tytułu:

  a) przyznanych limitów kredytów odnawialnych
Nazwa banku kwota przyznanego limitu

Nazwa banku kwota przyznanego limitu

 b)  przyznanych limitów dla posiadanych kart kredytowych
Nazwa banku/instytucji kwota przyznanego limitu

Nazwa banku/instytucji kwota przyznanego limitu

  c) kredytów/poŜyczek/* udzielonych przez banki i instytucje pozabankowe

Nazwa banku/instytucji Kwota pozostająca do spłaty Termin spłaty

Nazwa banku/instytucji Kwota pozostająca do spłaty Termin spłaty

  d) inne 
                                                 (wymienić z jakiego tytułu, wysokość zadłuŜenia i termin spłaty)

Korzystałem/korzystaliśmy/ w przeszłości z kredytów w:

a) Banku WBS w Chełmie tak w nie 

b) innych bankach tak nie 

3. Informacje dodatkowe

Ubiegam się obecnie o inny kredyt/poŜyczkę/* w banku tak nie
nazwa banku  kwota i waluta

                              (podać nazwę banku oraz nr i adres oddziału)

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Dochody
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Posiadam regularne dochody z innych źródeł tak nie
opis źródła kwota

zł

Toczy się wobec mnie postępowanie windykacyjne, egzekucyjne lub karne tak nie

4.Wnioskowany kredyt

Kwota kredytu PLN
Słownie Przeznaczenie kredytu

Inwestycja przeznaczona będzie na zaspokojenie własnych potrzeb wynajem

Wypłata kredytu w transzach jednorazowo

Formuła spłaty:

Raty malejące Raty równe (annuitetowe)

W okresie realizacji odsetki płatne miesięcznie odsetki kapitalizowane kwartalnie

Termin przeniesienia kredytu do spłaty ratalnej Okres spłaty kredytu lat

5. Informacje o inwestycji1/

Adres inwestycji

KW Nr Prowadzona przez

A. Planowane koszty inwestycji zł

   w tym: 

   1/ cena/wkład budowlany/* ustalona/y/ z inwestorem zł

   2/ planowane pozostałe koszty związane z inwestycją (np. opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, zł
koszty zabezpieczenia kredytu, prowizje pośredników itp.)

B. Koszty inwestycji sfinansowane z wkładu finansowego zł

   w tym:

   1/ kwota wpłacona inwestorowi zł

   2/ pozostałe koszty związane z inwestycją (max 10% poz. A.1) zł                                                                                                                                                                                      

C. Środki pienięŜne Wnioskodawcy przeznaczone na inwestycję zł

D. Koszty inwestycji przewidziane do sfinansowania z kredytu bankowego zł

(kwota w walucie wymienialnej 2/3/)

6. Informacje o inwestycji 2/

Adres inwestycji

KW Nr Prowadzona przez

A. Wartość rynkowa działki budowlanej zł

B. Planowane koszty przygotowania inwestycji do realizacji (w tym wartość rynkowa zł
działki budowlanej)

                   (poz. A. - poz. B. - poz. C., max 80% poz.A.)
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C. Planowane koszty inwestycji według dokumentacji zł

D. Planowane pozostałe koszty związane z inwestycją (np. opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, zł
koszty zabezpieczenia kredytu, prowizje pośredników itp.)

E. Planowane koszty inwestycji (poz.B. + poz. C. + poz. D.) zł

F. Koszty inwestycji sfinansowane z wkładu finansowego zł

   w tym:

   pozostałe koszty związane z inwestycją (max 10% poz. B. + C.) zł

G. Środki pienięŜne Wnioskodawcy przeznaczone na inwestycję zł

H. Koszty inwestycji przewidziane do sfinansowania z kredytu bankowego zł

(kwota w walucie wymienialnej 2/3/)

Inwestycja wykonywana systemem gospodarczym systemem zleconym przez spółdzielnię /dewelopera/*

Planowany termin zakończenia inwestycji -

7. Zabezpieczenie kredytu

hipoteka na kredytowanej nieruchomości 

hipoteka na innej nieruchomości będącej własnością 

KW Nr   prowadzona przez

weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa Kredytobiorcy i  poręczycieli

cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

cesja praw z polisy ubezpieczenia na Ŝycie

ubezpieczenie kredytu + weksel in blanco

inne 

8. Oświadczenia Wnioskodawcy/ów/*

Oświadczam, Ŝe:

1/ zapłacę/cimy/ jednorazowo w dniu złoŜenia wniosku o udzielenie kredytu opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu,

     w wysokości przewidzianej w Taryfie prowizjii i opłat obowiązującej we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

2/ przyjmuję/my/ do wiadomości, Ŝe:

   a) opłata wniesiona za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu nie podlega zwrotowi*,

   b) w przypadku zawarcia umowy kredytu opłata wniesiona za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu zostaje 

  zaliczona na poczet prowizji od udzielonego kredytu,

   c) wnioskowana kwota kredytu moŜe ulec zmianie z powodu m. in. braku zdolności kredytowej do jej spłaty, oceny stopnia

   zaawansowania budowy,

   d) wypłata kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej,

3/ dokonam/y/ zabezpieczenia kredytu hipoteką na 
              (wymienić nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie)

   po załoŜeniu księgi wieczystej dla tej nieruchomości,

4/ubezpieczę/ymy 3/ budowę domu, wolno stojącego lokalu uŜytkowego, a po jej ukończeniu dom/lokal mieszkalny w domu 

wielomieszkaniowym stanowiącym wpółwłasność Wnioskodawcy/lokal uŜytkowy stanowiący wpółwłasność Wnioskodawcy/*

od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z cesją praw do odszkodowania  na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej 

budowy lub domu/lokalu mieszkalnego i będę/będziemy odnawiać to ubezpieczenie wraz z cesją do czasu 

całkowitej spłaty kredytu i  kaŜdorazowo przedkładać w Banku Spółdzielczym w Chełmie nową polisę wraz z cesją,

5/załoŜę/ymy/ rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy*,

(poz. E.- poz. F. - poz. G. , max 80% poz. E.)
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6/ wyraŜam/y/ zgodę na dokonywanie przez osoby upowaŜnione przez Bank Spółdzielczy w Chełmie kontroli realizacji 

inwestycji (w tym prawo do wejścia na teren budowy oraz zaznajamiania się z dokumentacją budowy),

7/ będę/będziemy/ informować Bank o kaŜdorazowej zmianie adresu/ów/ zamieszkania i adresu do korespondencji,

8/ inne oświadczenia

9/ przyjmuję/emy/ do wiadomości, iŜ podanie informacji niezgodnych z prawdą spowoduje odmowę udzielenia kredytu.

Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych stwierdzam/my/ własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie oświadczam/my/, Ŝe zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz prawnym. UpowaŜniam/my/ Bank WBS w Chełmie do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych  

w niniejszym wniosku.

Miejscowość Data wypełnienia wniosku Podpis/y/ Wnioskodawcy/ów/

- -

*/ niepotrzebne skreślić

1/ wypełnia się jeśli Wnioskodawca nie jest inwestorem,

2/ dotyczy Wnioskodawcy będącego jednocześnie inwestorem,

3/ dotyczy kredytu, który ma być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

Wypełnia Bank
 Pracownik udzielający informacji i wydający wniosek

Nr telefonu
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