Oddział w___________________
WYPEŁNIA BANK:

Numer wniosku _____/ _____/ _________

Data wpływu wniosku: _ _ / _ _ / _ _ _ _ roku
Data wpływu ostatniego dokumentu: _ _ / _ _ / _ _ _ _ roku

WNIOSEK O UDZIELENIE
GOTÓWKOWEGO KREDYTU EKO
1. Podstawowe informacje o wnioskodawcy, współmałżonku wnioskodawcy (współkredytobiorcy)
i wnioskowanym kredycie:
proszę wpisać X w odpowiedni kwadrat
WNIOSKODAWCA

WSPÓŁMAŁŻONEK
WNIOSKODAWCY/
WSPÓŁKREDYTOBIORCA

Imię i nazwisko:
PESEL:
Preferowana forma kontaktu  w placówce Banku
klienta z Bankiem:
(w tym przekazywania przez Bank  Pisemnie na adres zamieszkania  pisemnie na adres do korespondencji
informacji o zmianach w umowie, w
postanowieniach regulaminów, zmianach
oprocentowania, itp.)

Cel kredytu:

 droga elektroniczną na adres _________________ @________________

*zaznaczyć właściwe
1. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych*
2. zakup
i
montaż
nowej
instalacji
grzewczej
(jakiej)*:
………..........................................................................................................
3. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji
grzewczej*
4. pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej,
elektroenergetycznej*
5. zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia
budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia*
6. zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej
montażu*
7. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji
przygotowania ciepłej wody użytkowej*
8. pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji
projektowej
9. w ramach realizacji kredytowanej inwestycji*
10. zakup sprzętu AGD A+++*
11. zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków*

Wnioskowana kwota kredytu:
__________________________ zł
Słownie: ______________________
______________________________
______________________________

Okres kredytowania:

bezgotówkowo
poprzez
przelew
na
rachunek
Wnioskowany sposób wypłaty 
………………………………………………………………………………….
kredytu:
 gotówkowo w kasie banku
 jednorazowo w dniu _ _ - _ _ - _ _ _ _
 kapitał i odsetki miesięcznie w równych kwotach (rata annuitetowa)

Sposób spłaty:

 kapitał i odsetki miesięcznie w ratach malejących
…………….…………… dzień płatności raty

Proponowane zabezpieczenia:

 weksel własny in blanco
 pełnomocnictwo do rachunku
 ubezpieczenie kredytobiorcy
 poręczenie wekslowe
 poręczenie cywilne
 kaucja
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Oświadczam, że:

w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne

toczy się

 nie toczy się

w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne

 toczy się

 nie toczy się

2. Oświadczenia:

1) Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że
informacje podane przez/e mnie/nas we Wniosku o udzielenie kredytu są zgodne ze stanem
faktycznym.

Podpis wnioskodawcy(ów) _______________________________
_______________________________

2) Oświadczam/-y, że:
a) jestem/-śmy świadomy/-i, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej
i zawarcia umowy, będzie ciążył na mnie/nas obowiązek dostarczenia do Banku
w terminie 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu, faktur potwierdzających realizację
inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu,
b) jestem/-śmy świadomy/-i skutku finansowego polegającego na podwyższeniu
oprocentowania do wysokości odsetek maksymalnych, w przypadku niedostarczenia
dokumentów określonych w lit. „a” powyżej, oraz nieodwołalności tego skutku.
Podpis wnioskodawcy/-ów - uczestnika/-ów promocji:

_______________________
czytelny podpis

______________________
czytelny podpis

______________, _ _ - _ _ - _ _ _ _ roku
Miejscowość

data

