
 

 

Nr wniosku kredytowego  ............................................... data wpływu .………………………..………………………….  
                                                                                                                                                                                                     (podpis pracownika) 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE  KREDYTU  MIESZKANIOWEGO-HIPOTECZNEGO 

  

WWNNIIOOSSKKOODDAAWWCCAA    II  ::  WWNNIIOOSSKKOODDAAWWCCAA  IIII  ::  

1.  Imiona i nazwisko:  
 
………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………….. 

1.  Imiona i nazwisko:  
 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….….. 

2.  Adres zamieszkania, siedziby:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…..……...………... 

2.  Adres zamieszkania:  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………….……... 

3.  PESEL: …………………………………..………………..………….. 3.  PESEL: …………………………………..………………..………….. 

4.  Nr rachunku w BS w Suwałkach:  

……………………………………………………………..……...………... 

4.  Nr rachunku w BS w Suwałkach:  

……………………………………………………………..……...………... 

5.  Nr rachunku w innym banku:  

……………………………………………………………..……...………... 

5.  Nr rachunku w innym banku:  

……………………………………………………………..……...………... 

 
Charakterystyka i przeznaczenie kredytu 

1. Zwracam się o udzielenie kredytu w kwocie:  ....................................................................................................................zł, 

słownie złotych: ................................................................................................................................................................................... 

2. Na okres od…………………….do……………………  Okres kredytowania:  ........................  miesięcy, w  tym okres 

wykorzystania i karencji w spłacie kapitału kredytu: ........................ miesięcy. 

3. Rodzaj oprocentowania:      

❑ zmienne          

❑ okresowo stałe w okresie 60 pierwszych m-cy 

4. Spłata kredytu: 
❑ raty malejące  (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)  płatne w ……… dniu ………… 

❑ raty równe  (równe raty kapitałowo-odsetkowe  –  annuitetowe)   płatne w ……… dniu …………. 

5. Przedmiot finansowania: 

❑ realizacja inwestycji prowadzonej na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy: 
 

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

❑ realizacja inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera: 
 

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

❑ zakup lub zamiana lokalu/ domu jednorodzinnego, spłata kredytu mieszkaniowego: 
 

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

❑ inne cele mieszkaniowe: 
 

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

6. Deklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji:   ...........................................................................................  zł 

słownie złotych: .................................................................................................................................................................................... 
 
  w formie.....................................................................................................................................................................................................  

 
 



 

7. Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysokość poszczególnych transz: 

termin kwota kwota słownie 

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

.................................................... 
5) 

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

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

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

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu 

8. Jako prawne zabezpieczenie kredytu proponuję: 

1) hipotekę na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr …………………................ 

........................................, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości; 

2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 

3) inne zabezpieczenia:..…………................................................................................................................................................... 

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

Do czasu ustanowienia hipoteki proponuję ustanowienie następującego zabezpieczenia przejściowego:  

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

9. Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku 

zdolności kredytowej. 

10. Wyrażam zgodę na: 

 
1) otrzymanie od Banku decyzji kredytowej w terminie krótszym niż 21 dzień kalendarzowy w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami ( Dz. U. 2017 poz. 819 ) 

WNIOSKODAWCA I WNISKODAWCA II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 
2) zawarcia Umowy kredytu hipotecznego przed terminem ważności decyzji wskazanym w decyzji 

kredytowej 
   

WNIOSKODAWCA I WNISKODAWCA II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

………………………………………………………                         ……………………………………………………… 
                       (miejscowość, data)                                                                 (podpis Wnioskodawcy I) 

 
     
                                                                                                                    ………………………………………………………                                                               
                                                                                                                                 (podpis Wnioskodawcy II) 

11. Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy. 

Ja niżej podpisany/a   ……………………………………………………………………...…………………………… wyrażam zgodę na  
                                           (imię i nazwisko) 
zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę   …………………………………………………………….…………………………… 
                                          (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………                        ……………………………………………………… 
  (miejscowość, data)                                          (podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy) 
 

* niepotrzebne skreślić 


