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Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych

Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego

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
seria nr

Dodatkowy dokument toŜsamości
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/rozwiedziony 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

-

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 ązania Wnioskodawcy

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

Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem samochodu zł

Miesięczne spłaty kredytów/poŜyczek/* zł

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Dochody
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Pozostałe stałe miesięczne obciąŜenia 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)

3. Informacje dodatkowe

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

Posiadam regularne dochody z innych źródeł tak nie

opis źródła kwota 

zł

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

Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Jednocześnie oświadczam, Ŝe zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. 

UpowaŜniam Bank WBS w Chełmie do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku   

i w załączonych dokumentach.

Miejscowość Data wypełnienia wniosku Podpis Wnioskodawcy

- -

* niepotrzebne skreślić
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