Załącznik nr 15b do Instrukcji udzielania kredytów
z dotacją WFOŚiGW w Łodzi
w ESBANKU Banku Spółdzielczym

wniosek o udzielenie kredytu
z dotacją przeznaczonego
na wykonanie przydomowej
oczyszczalni ścieków
Nr wniosku
Data złożenia wniosku: dzień

miesiąc

rok

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów

Adres stałego zameldowania

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy
Placówka, w której składany jest wniosek

I. Informacje dotyczące kredytu
1. Kwota kredytu
2. Cel kredytu

słownie

zł

Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków

zł
zł

stanowiące koszty kwalifikowane
Koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków
Koszty nadzoru

zł

zł

Opłaty geodezyjne itp. związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

zł

stanowiące koszty niekwalifikowane
3. Okres kredytu w miesiącach/ latach
4. Spłata kredytu i odsetek w ratach miesięcznych
5. Kredyt zobowiązuję się spłacać do

malejących

każdego miesiąca, począwszy od: dzień

miesiąc

rok

6. Forma zabezpieczenia:

7. Sposób wypłaty:

w transzach

jednorazowo

8. Koszt inwestycji:

słownie

9. Adres inwestycji:
10. Typ nieruchomości:

budynek mieszkalny

11. Deklarowany udział własny w inwestycji:
12. Tytuł prawny do nieruchomości:

budynek mieszkalny w budowie
słownie

własność/ odrębna własność

użytkowanie wieczyste

Inny

13. Jestem zainteresowany przedmiotowym kredytem w przypadku nie uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

ESBANK Bank Spółdzielczy

Tak

Nie

II. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ów i Poręczyciela/i
Relacje do banku:

Klient banku

Członek banku
Wnioskodawca I

1. Dane podstawowe

nie dotyczy
Wnioskodawca II (Poręczyciel I)*

Imiona
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imiona rodziców / nazwisko rodowe matki
Seria i numer dowodu osobistego
Wydany przez w dniu
PESEL
Drugi dokument tożsamości
Data i miejsce urodzenia:
NIP
Obywatelstwo
Adres e-mail
Adres stałego zameldowania
Adres korespondencyjny
2. Informacje o sytuacji majątkowej i rodzinnej

Stan cywilny

Pozostający
z współmałżonkiem w

panna/ kawaler

panna/ kawaler

pozostający w związku małżeńskim

pozostający w związku małżeńskim

rozwiedziona/ rozwiedziony

rozwiedziona/ rozwiedziony

wdowa/ wdowiec

wdowa/ wdowiec

separacja

separacja

ustawowej wspólności majątkowej

ustawowej wspólności majątkowej

rozdzielności majątkowej

rozdzielności majątkowej

nie dotyczy

nie dotyczy
2

Status mieszkaniowy

2

własność dom do 200 m.

własność dom do 200 m.

własność dom pow. 200 m2

własność dom pow. 200 m2

własność/spółdzielcze własnościowe
mieszkanie do 70 m.2
własność/spółdzielcze własnościowe
mieszkanie pow. 70 m.2
wynajem - mieszkanie/dom

własność/spółdzielcze własnościowe
mieszkanie do 70 m.2
własność/spółdzielcze własnościowe
mieszkanie pow. 70 m.2
wynajem - mieszkanie/dom

podstawowe

podstawowe

zasadnicze zawodowe

zasadnicze zawodowe

średnie

średnie

wyższe

wyższe

Ilość członków rodziny
Ilość osób stale przebywających
w gosp. domowym i korzystających z instalacji c.w.u.

Wykształcenie

Zawód wykonywany/ stanowisko

ESBANK Bank Spółdzielczy

3. Informacje o zobowiązaniach
Prosimy podać informacje o zobowiązaniach i poręczeniach, które nie finansują działalności gospodarczej/rolniczej, KREDYT: kredyt gotówkowy,
samochodowy, studencki, ratalny, leasing, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna itp., KARTA: karta kredytowa, LIMIT: kredyt odnawialny w ROR,
DEBET: karta charge, limit debetowy w ROR.

Rodzaj
zobowiązania

Kredyt Karta Limit Debet

Stopa
procentowa
zobowiązania
Stała

WI - Wnioskodawca I

Wartość
aktualnego
zobowiązania
(przyznanego
limitu) w PLN

Oryginalna
waluta
zobowiązania

Miesięczne
zobowiązanie
w PLN (nie dot.
Karta i Limit)

Data zawarcia
umowy

Nazwa banku

W

Zmienna

WII - Wnioskodawca II

Toczy się w stosunku do mnie
i mojego współmałżonka*
postępowanie egzekucyjne

Relacja do
zobowiązania
WII

P - Poręczyciel

tak

tak

nie

nie

Stałe obciążenia z tytułu wyroków
sądowych, świadczeń
alimentacyjnych, podatków itp.

Wydatki o charakterze stałym
/czynsz, energia elektryczna,
telefon/ i miesięczne koszty
utrzymania.

4. Informacje o posiadanych rachunkach

Posiadam rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy
nr /nazwa banku prowadzącego,
rok otwarcia/

Wykaz załączników:
Wniosek o udzielenie przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego
Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości
Oświadczenie dotyczące przewidywanej budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
Harmonogram rzeczowo finansowy zadania (zbieżny z kosztorysem)
Kopia prawomocnego i aktualnego pozwolenia na budowę
Kosztorys zadania/ Rachunek pro-forma dokumentacji projektowej/ Umowa z wykonawcą lub Dostawcą
Kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie
Wnioskodawcy iż organ ten nie wnosi sprzeciwu w terminie wskazanym w zgłoszeniu
Oświadczenie o wyborze wykonawcy i/lub dostawcy zgodnie z zasadą konkurencji
Kopia wyciągu z dokumentacji technicznej potwierdzająca zakres rzeczowy zadania
Potwierdzenie, iż urządzenie posiada znak CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566
Zaświadczenie z zakładu pracy (zawierające średnie miesięczne wynagrodzenie netto za okres ostatnich 3 m-cy)
Odcinek emerytury/renty, decyzja o przyznaniu emerytury/renty*
Inne dokumenty i zaświadczenia (w zależności od źródła dochodu)
Inne

ESBANK Bank Spółdzielczy

P.

Oświadczenie/zgody Wnioskodawcy I:
1) ubiegam/ nie ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku, podać nazwę banku:
2) moja kondycja finansowa

jest / nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej
Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów
Banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania:

3) spokrewniony jestem/ nie jestem z pracownikiem ESBANKU Banku Spółdzielczego, imię i nazwisko pracownika
4) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodową/rolniczą,
5)
6)

prowadzę/ nie prowadzę działalności gospodarczej / działalności rolniczej,
zostałem/
nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank może przekazać
do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich,
7) zostałem/ nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem
kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej**
8)
zostały/ nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia
dotyczące:
informacji zawartych w przekazanym mi w „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”,
postanowień zawartych w umowie,
9) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas
umożliwiający uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią,
10) otrzymałem nie otrzymałem “Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów i pożyczek w ESBANKU Banku Spółdzielczym”
11) upoważniam Bank/ nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach,
12) upoważniam Bank/ nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych**

2

1

Podać stopę procentową aktualnie obowiązującą1 , podwyższoną o przyjęty w Banku bufor wynoszący 2 punkty procentowe 2
świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu.
**) dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu
Potwierdzam otrzymanie “Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.),
że informacje podane w Formularzu danych Klienta są prawdziwe i nadal aktualne.

......................................................................................
(miejscowość i data)
......................................................................................
(stempel funkcyjny i podpis pracownika banku)

* niepotrzebne skreślić
ESBANK Bank Spółdzielczy

......................................................................................
(podpis Wnioskodawcy I)

Oświadczenie/zgody Wnioskodawcy II/Poręczyciela*:
1) ubiegam/ nie ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku, podać nazwę banku:
2) moja kondycja finansowa

jest / nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej
Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów
Banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania:

3) spokrewniony jestem/ nie jestem z pracownikiem ESBANKU Banku Spółdzielczego, imię i nazwisko pracownika
4) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodową/rolniczą,
5)
6)

prowadzę/ nie prowadzę działalności gospodarczej / działalności rolniczej,
zostałem/
nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank może przekazać
do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich,
7) zostałem/ nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem
kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej**
8)
zostały/ nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia
dotyczące:
informacji zawartych w przekazanym mi w „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”,
postanowień zawartych w umowie,
9) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas
umożliwiający uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią,
10) otrzymałem nie otrzymałem “Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów i pożyczek w ESBANKU Banku Spółdzielczym”
11) upoważniam Bank/ nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach,
12) upoważniam Bank/ nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych**

2

1

Podać stopę procentową aktualnie obowiązującą1 , podwyższoną o przyjęty w Banku bufor wynoszący 2 punkty procentowe 2
świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu.
**) dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu
Potwierdzam otrzymanie “Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.),
że informacje podane w Formularzu danych Klienta są prawdziwe i nadal aktualne.

......................................................................................
(miejscowość i data)
......................................................................................
(stempel funkcyjny i podpis pracownika banku)

* niepotrzebne skreślić
ESBANK Bank Spółdzielczy

......................................................................................
(Podpis Wnioskodawcy II/Poręczyciela)

