Załącznik nr 3 do Podręcznika kredytowego

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Rok założenia 1871

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Oddział:
Modulo Klienta

Data wpływu:

Nr wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO
I. PODSTAWOWE

INFORMACJE O WNIOSKOWANYM KREDYCIE

kredyt mieszkaniowy
Nazwa produktu:

pożyczka hipoteczna
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką
inny: …………………………………………………………………………………………………

Cel kredytu:

budowa/rozbudowa budynku mieszkalnego

……………………………… zł

remont/modernizacja/wykończenie lokalu/budynku mieszkalnego

……………………………… zł

zakup z rynku pierwotnego

……………………………… zł

zakup z rynku wtórnego

……………………………… zł

zakup działki

……………………………… zł

spłata kredytu mieszkaniowego

……………………………… zł

inny cel: ………………………………………………………………………………………………

……………………………… zł

dowolny cel konsumencki

……………………………… zł
Łączna kwota kredytu wynosi

……………………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WARUNKI

KREDYTOWANIA

Okres kredytowania:
Okres karencji w spłacie kapitału:

…………………… miesięcy/lat*
do dnia ……………………………………… roku

Sposób zapłaty prowizji:

gotówką

potrącona z kredytu

Sposób wypłaty kredytu:

jednorazowo

w transzach

nr transzy

bezgotówkowo z ROR

Data wypłaty transzy

Kwota transzy

I

…………………………………………………… zł

II

…………………………………………………… zł

III

…………………………………………………… zł

IV

…………………………………………………… zł

Sposób spłaty kredytu:

raty malejące

raty równe (annuitetowe)

Częstotliwość spłat rat:

miesięcznie

kwartalnie

Dzień zapadalności raty:
Częstotliwość spłat odsetek:
Dzień zapadalności odsetek:

II. PODSTAWOWE

………………… dnia każdego
miesięcznie

półrocznie

rocznie

miesiąca

kwartału

……………………. dnia każdego

Wykonawca /jeśli dotyczy/:
Typ nieruchomości:

osoba fizyczna

roku

kwartalnie
miesiąca

INFORMACJE O INWESTYCJI I SPOSOBIE JEJ FINANSOWANIA

Zbywca nieruchomości /jeśli dotyczy/:

półrocza

deweloper

kwartału

/JEŚLI

DOTYCZY/

spółdzielnia mieszkaniowa

budowa systemem gospodarczym

budowa zlecona podmiotowi zewnętrznemu

dom wolnostojący

działka

lokal mieszkalny

planowany termin zakończenia inwestycji: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _|

inny: ………………………………………………

Kwota kredytu bankowego na inwestycje:

…………………………………… zł

Środki własne ogółem, z tego:

…………………………………… zł

zaangażowane (np. wartość prac wykonanych, wpłacona zaliczka, itp.)

…………………………………………… zł

wartość działki

…………………………………………… zł

środki na rachunku bankowym / lokatach bankowych

…………………………………………… zł

wartość nieruchomości przeznaczona na sprzedaż

…………………………………………… zł

inne: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………… zł

RAZEM wartość inwestycji:

III. PODSTAWOWE

…………………………………… zł

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI

/

ZABEZPIECZENIA*:

Kod pocztowy:
Miejscowość:

Lokalizacja nieruchomości (inwestycji):

Ulica i numer:
Oznaczenie działki:
Nr KW inwestycji /pierwotnej/:
Sąd Rejonowy (miejscowość):
Powierzchnia użytkowa [m2]:
Wartość rynkowa nieruchomości:

Mieszkania: ………………

Działki: ………………

………………………………… zł

Czy przedmiot transakcji (inwestycji) stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu:

IV. INFORMACJE

Domu:………………

TAK

NIE

O ZABEZPIECZENIU:

hipoteka na kredytowanej nieruchomości
cesja polisy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Banku, odnawiana w takim samym zakresie przez cały okres kredytowania
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
poręczenie wg prawa cywilnego /należy podać imię i nazwisko, adres poręczyciela/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej /należy opisać szczegółowo przedmiot zabezpieczenia/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
inne /należy opisać szczegółowo, jakie/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. INNE –

WNIOSKUJĘ O UBEZPIECZENIE:

nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu – od ognia i innych zdarzeń losowych
nieruchomości w budowie

inne (jakie?): …………………………………………………………………………….

Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dn. 06.06.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137,
z późn. zm.) oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i nadal aktualne.

VI. INFORMACJE

O

WNIOSKODAWCY /

WNIOSKODAWCACH

Klient PBS we Wrześni
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Członek PBS we Wrześni
PESEL

miejscowość, data

Czytelny podpis

1
2
3
4
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru
W przypadku wątpliwości podczas wypełniania wniosku prosimy zwrócić się do pracownika banku.
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