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Numer podmiotu .....................................    Data wpływu ...............................................  

 

Data wpływu ................................................ 

Konto ........................................................   
Oddział w ………………………………… 

Numer w rejestrze ........................................ 

   

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 
  
 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

Pieczęć Wnioskodawcy 

 

NAZWA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  

ADRES  

TELEFON  

E-MAIL  

FAX  

REGON  

NIP  

 
II. INFORMACJE O KREDYCIE 

 

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

 
 
Słownie: ……………………………..…………………….……………………………………… 
 
………………….………………………………..……………………………………………PLN 
 

Okres kredytowania: …………… miesięcy w tym, karencja w spłacie kapitału ……………… miesięcy 

Sposób zapłaty prowizji 
za udzielenie kredytu 

 wpłata gotówką przez Kredytobiorcę przed uruchomieniem kredytu 
 pobranie przez Bank ze środków na rachunku bieżącym w dniu wypłaty 

Cel kredytowania: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 
 
 …………….………………………. PLN 

 
 
Słownie: ……………………………..…………………….……………………………………… 
 
………………….………………………………..……………………………………………PLN 

 
 
Udział środków własnych w planowanym 
przedsięwzięciu: 
 
 …………….………………………. PLN 
 

 
 
Słownie: ……………………………..…………………….……………………………………… 
 
………………….………………………………..……………………………………………PLN 

 
Adres przedsięwzięcia 

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

Okres realizacji 
przedsięwzięcia 

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia (miesiąc/rok)  

Termin zakończenia przedsięwzięcia (miesiąc/rok)  

Termin oddania do eksploatacji przedsięwzięcia (miesiąc/rok)  

 



 

 

 

Strona 2 z 4 

Nazwa firmy będącej 
głównym wykonawcą 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego 

 

Proszę wskazać 
dlaczego głównego 
wykonawcę oceniacie 
Państwo jako 
wiarygodnego 

  Główny wykonawca przedstawił referencje dotyczące realizacji przedsięwzięcia o podobnej skali 

  Główny wykonawca przedstawił  gwarancję należytego wykonania umowy 

  Zawarto umowę z głównym wykonawcą  

  Inne (jeśli dotyczy, proszę określić inne przyczyny) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tytuł prawny do 
nieruchomości 

  Własność / odrębna własność 

  Dzierżawa 

  Inny: .................................................................................................. 

 
Przewidywane terminy 
wykorzystania kredytu 
i wysokość 
poszczególnych transz: 

termin kwota kwota słownie 

 
1) ................................................  
 
2) ................................................ 
 
3) ................................................ 
 
4) ................................................ 
 
5) ................................................ 

 

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

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

Dane dotyczące osoby 
do kontaktu w sprawach 
księgowych 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

E-mail  

Dane dotyczące osoby 
do kontaktu w sprawach 
innych niż księgowych 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

E-mail  

Prawne zabezpieczenie 
spłaty kredytu: 

Rodzaj zabezpieczenia Krótki opis zabezpieczenia 
Wartość 

zabezpieczenia w PLN 

 
Wartość zabezpieczenia 

została określona na 
podstawie: 

Pełnomocnictwo do 
dysponowania rachunkiem 

 
 
 

  

Cesja praw z umowy 
ubezpieczenia nieruchomości 
wspólnej od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

 
 

 
 
 

Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 

  
 
 

Inne indywidualnie ustalane 
z Placówką Banku 

   

III. OŚWIADCZENIA 
 
1. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego objętych / nie 

objętych ugodą*.  
2. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.  
3. Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 

mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 
4. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub  postępowania 

naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 
5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały / nie zostały* wystawione lub wygasły / nie wygasły* tytuły egzekucyjne w kwocie 

przekraczającej 1.000 PLN.  
6. Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim; 
7. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są 

zgodne ze stanem faktycznym. 
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KORESPONDENCJA: 

 brak ograniczeń  
 zgoda tylko na materiały informacyjne  
 brak zgody  

 
 
WYRAŻAMY ZGODĘ, ABY BANK POBRAŁ ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU OPŁATĘ ZGODNIE Z TARYFĄ OPŁAT I PROWIZJI BANKU 
SPÓŁDZIELCZEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 

 
ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 

 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wielolokalowymi), w których znajdują się 
samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej. 

 Inne ............................................................................................................................. ................................................ 

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

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

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

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

 

 

 
 

 

 
 
 

 

..........................................................................                                
                          (miejscowość, data) 
                                    

 

    

  

 Podpis i pieczęć firmowa Wnioskodawcy 

 
(podpis i pieczątka pracownika Banku 

potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność 

powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 
 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Propozycja kredytowa 

 
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz wyników badań zdolności i wiarygodności kredytowej proponuję: 
 
1. Przyznać kredyt w kwocie ............................................................................................................................................. złotych 

- Oprocentowanie według:   

  stałej stopy procentowej 

  zmiennej stopy procentowej  
tj. średni  WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego plus stała marża Banku …………..…….. pkt %* 
  

- Oprocentowanie kredytu w dniu udzielenia .................................  w stosunku rocznym, 

- Opłata przygotowawcza ................................................. Prowizja ….................................................................................. 

- Termin realizacji kredytu ................................................................................................................................................. 

- Termin spłaty kredytu ..................................................................................................................................................... 

- Zabezpieczenie kredytu w formie :  

1) ................................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................................................. 

2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu: 
.......................................................................................................................................................................................................... 

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

 
……………………………., dnia ..................................                             ............................................................................ 
                                podpis osoby proponującej  
 

Decyzja kredytowa 
 
1. Udzielić kredytu w kwocie ............................................................................................................................................. złotych 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………… ) 

- Oprocentowanie według:   

  stałej stopy procentowej 

  zmiennej stopy procentowej  
tj. średni  WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego plus stała marża Banku …………..…….. pkt %* 
  

- Oprocentowanie kredytu w dniu udzielenia .................................  w stosunku rocznym, 

- Opłata przygotowawcza ................................................. Prowizja ….................................................................................. 

- Termin realizacji kredytu ................................................................................................................................................. 

- Termin spłaty kredytu ..................................................................................................................................................... 

- Zabezpieczenie kredytu w formie :  

1) ................................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................................................. 

2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu: 
.......................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
………………………………….., dnia ........................................    ............................................................................ 

          stempel i podpisy osób podejmujących decyzję 
 
 
 
O decyzji zawiadomiono wnioskodawcę na piśmie/ustnie w dniu ……………………….  Podpis pracownika: …………………………………….…..  
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


