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                                                                          Nr wniosku kredytowego  ..................................…............... 

Oddział  w ………………………………      Data złożenia wniosku kredytowego …………..….............. 

 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE KREDYTU EKOLOGICZNEGO 

 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*   

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 
Imię i nazwisko 
 

  

Stan cywilny   

Małżeńska wspólność 
majątkowa 

� tak 

� nie 

� nie dotyczy 
 

� tak 

� nie 

� nie dotyczy 
 

 
Adres zameldowania oraz 
miejsce zamieszkania, 
gdy jest inne od miejsca 
zameldowania 
 
 

 
 
 
 
 

 

Adres do korespondencji   

Cechy dokumentu 
tożsamości (seria i nr, 
przez kogo wydany, data 
wydania ) 

seria …………… nr ………………………………… 
 
wydany przez …………………………………..…… 
 
………………….……… dnia ……………….……… 

seria …………… nr ………………………………… 
 
wydany przez …………………………………..…… 
 
………………….……… dnia ……………….……… 

PESEL   

Nr telefonu   

 
Rachunek rachunku 
bankowego 

 

� nie posiadam  

� posiadam – podać nr rachunku 
  
..................................................................... 

 

� nie posiadam  

� posiadam – podać nr rachunku 
 
....................................................….............. 

 

 
II. INFORMACJE O KREDYCIE 
Rodzaj kredytu: 
 

� Ekologiczny 
 

 
 

Kwota kredytu ……………….…. PLN Słownie: ………………………………………………………PLN 
 

Okres kredytowania: Od dnia …………………………… do dnia ………………………. 

Cel kredytu 

�  realizacja przedsięwzięć polegających na zakupie oraz 
instalacji towarów i urządzeń ekologicznych tj. 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
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…………………………………………………………… 

�   dowolne cele konsumpcyjne 
             ( cel nie może przekraczać 40% kwoty kredytu) 

Sposób zapłaty prowizji za udzielenia 
kredytu 

� wpłata przez Wnioskodawcę przed uruchomieniem kredytu 

� pobranie przez Bank z kwoty kredytu w dniu wypłaty 

Sposób spłaty kredytu 

� wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek 
kredytowy w Banku  

� potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku 
Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank 

Spłata kredytu w ratach: 

 
� malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty 

odsetkowe)  
 

Prawne zabezpieczenie kredytu 

 

� weksel własny in blanco z deklaracją wekslową 

� pełnomocnictwo do rachunku nr…………………………. 

……………..…. w Banku ………….……………….….. 

� poręczenie cywilne/wekslowe …………. osób 

� przewłaszczenie, 

� inne zabezpieczenia: ………………….………………….. 
 

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

Dostarczenie dokumentu 
potwierdzającego wykonanie 
przedsięwzięć (faktura lub rachunek, 
lub protokół odbioru) 

� w terminie 3 miesięcy 

� w terminie 6 miesięcy ( jedynie w przypadku przedsięwzięć 
związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci 
ciepłowniczych lub gazowych oraz prac 
termomodernizacyjnych )  

 
III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH WNIOSKODAWC Y/ÓW* 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

miejsce zatrudnienia   

okres zatrudnienia   

miesięczny dochód netto, w tym: 
 
 
 

 

1) umowa o pracę   

2)  z prowadzonej działalności 
gospodarczej 

  

3) z prowadzonej działalności  
rolniczej 

  

4)  z renty/ emerytury   

5) dochody inne 
    (podać źródła) 

  

ilość osób w rodzinie: 
- w tym dzieci 
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miesięczne opłaty stałe   

inne zobowiązania 
(np. alimenty płacone, obciążenia 
komornicze) 

  

**kwotę wspólnych wydatków dla gospodarstwa domowego podaje Wnioskodawca  miesięcznie  
 
 
IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH KREDYTOWYCH WNIOSKO DAWCY/ÓW*  
 Kwota 

zobowiązania 
Kwota pozostała 

do spłaty Rata miesięczna Bank/ Oddział 

Zobowiązania z 
tytułu kredytów 
ogółem w tym: 

    

� limit  kredytu     

� limit karty     

� kredyt 
………………….. 

    

� kredyt 
……………….…. 

    

 
V. INFORMACJE O POSIADANYCH RACHUNKACH WNIOSKODAWCY / ÓW*  

Nazwa Banku Nr rachunku 

 
 

 

 
 

 
 

 
VI. INFORMACJE O POSIADANYM MAJ ĄTKU WNIOSKODAWCY/ ÓW* 
 
1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa, nr KW i Sąd prowadzący)  

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

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

2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 

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

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

3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty), papiery wartościowe (ilość, wartość)  

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

Inne (wymienić) 

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

VII. INFORMACJE POZOSTAŁE 
 

1. Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę* w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana 
kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu)  
 

........................................................................................................................................................... 
2. Pozostaję we: wspólności ustawowej/ rozdzielności majątkowej małżeńskiej. 
3. Oświadczam, że: 

1) jestem/ nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Żurawicy Oddział ................................... 
2) następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/ nie są* 

członkami Banku Spółdzielczego w Żurawicy Oddział ................................................. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

4. Wyrażam/Nie wyrażam zgody* na zmianę przez Bank warunków kredytowania. 
5. Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych 

załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam 
zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 

3) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie:  
 
…………………………………………………………………………………………..………….. 

4) terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 
5) przed złożeniem wniosku o kredyt otrzymałem/am formularz informacyjny dotyczący kredytu 

konsumenckiego; 
6.  Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu 

„Klauzule informacyjne i klauzule zgód”   

Bank Spółdzielczy w  Żurawicy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej 
„RODO” ) 

 
ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
 
1) zaświadczenie o osiąganych dochodach; 

2) inne:        ……………………………………..…………………….. 

 

 

 

............................................................................... 
     (miejscowość i data)      ........................................................... 

                        (podpis Wnioskodawcy) 
    

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

                                   (podpis Wnioskodawcy)  

Potwierdzam własnoręczność złożonych podpisów 
 
 
 
......................................................................................  

      (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku  
    potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność  
    powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 
   
 * niepotrzebne skreślić  


