Załącznik nr 4.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym (…)
Powiatowy Bank Spółdzielczy
we Wrześni

Nr rejestru zgłoszeń:.......................................
Data złożenia wniosku:...................................

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

Modulo Klienta:..............................................

stempel nagłówkowy Banku

WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
PEŁNA NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY, REGON, NIP, tel., fax.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dane osoby upoważnionej do prowadzenia
rozmów w imieniu wnioskodawcy (nr telefonu,
e-mail)

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

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI
KREDYT na remont

KREDYT inny: ……………………………………………………………….………
(jaki?)

zł

wnioskowana kwota:
słownie złotych:
okres kredytowania:

od

do

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA (opis przedsięwzięcia inwestycyjnego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LOKALIZACJA INWESTYCJI (miejsce przedsięwzięcia inwestycyjnego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROPONOWANA FORMA URUCHOMIENIA KREDYTU
jednorazowo
w transzach:

Data:

Kwota [zł]:

Data:

Kwota [zł]:

PROPONOWANA FORMA SPŁATY KREDYTU
-

Kredyt zamierzam spłacić w ratach płatnych: miesięcznie / kwartalnie / półrocznie / rocznie / jednorazowo *

-

Płatność raty kredytu proponuję na dzień ...................................... każdego ...................................................................

..................................................................................................................................................................................................
-

Karencja w spłacie kapitału do dnia:..................................................................................................................................

-

Odsetki płatne miesięcznie / kwartalnie* do dnia ..................................... każdego ........................................................
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KREDYT WRAZ Z ODSETKAMI PROPONUJEMY SPŁACAĆ W FORMIE OBCIĄŻENIA NASZEGO RACHUNKU*
BIEŻĄCEGO

POMOCNICZEGO

Nr rachunku:
Oddział Banku:

WARTOŚĆ INWESTYCJI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
rodzaj nakładów

planowane koszty w zł

dotychczas poniesione koszty w zł

1.
2.
3.
4.
5.
razem

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
źródła finansowania

kwota złotych

dotychczas poniesione nakłady w złotych

%

f. remontowy

środki
własne:

lokaty
inne

kredyty (w tym wnioskowany)
inne
razem

PROPONOWANA FORMA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego

cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej

poręczenie osobiste współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

cesja wierzytelności z rachunku prowadzonego w innym banku

inne: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenia i upoważnienia
informacji handlowych i informacji marketingowych, w
szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za
pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy
a) TAK/ NIE*
b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu
b) TAK/ NIE*
2) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia
marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej przez mnie z Bankiem.
TAK/ NIE*
Przyjmuję/-my do wiadomości, że każda z wyżej wymienionych zgód może być przeze mnie/przez nas w dowolnym momencie bezpłatnie
cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Oświadczam/-y, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych*.
TAK/ NIE
4) Oświadczam/-y, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną BIK
TAK/ NIE
1) Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie

*dotyczy reprezentantów
Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we Wniosku są zgodne z obecnym stanem
faktycznym. Wyrażam/-y zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji.

…………………………………………..

………………………………….

miejscowość, data

pieczęć i podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić
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