
 

Załącznik nr 1 

do „Instrukcji udzielania i monitoringu  

kredytów konsumenckich  

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży” 
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Prosimy  o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach  . 
W przypadku  wątpliwości podczas  wypełniania  wniosku  prosimy zwrócić się  do pracownika  Banku. 
 

                                                             
 

  
Bank Spółdzielczy w Chodzieży  

 

  Oddział w   

    
 

 

Data wpływu (dd-mm-rrrr):  Numer w rejestrze:  

 
 

    
 

 Numer Umowy 
 

 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU 

 

Imię/imiona, Nazwisko i Adres Wnioskodawcy/ów 

  

  
  

 

I. Podstawowe informacje o wnioskowanym kredycie: 
 

1. Rodzaj kredytu: 
 

 gotówkowy  |                                                                  |   odnawialny w ROR |                                                    |    

     
 
 

            gotówkowy „Uniwersalny” |                                            |           gotówkowy okazjonalny  |                                            |    
  
            EKOlogiczny |__                                                      _  _| 
 

2. Cel kredytu gotówkowego i odnawialnego w ROR:  
 

− własne potrzeby konsumpcyjne, 
 

Cel kredytu EKOlogicznego:  
 

 zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 

 zakup i montaż nowej instalacji grzewczej, jakiej   

 zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej 

 pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej 

 zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi  

docieplenia 

 zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu 

 zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej  

w ramach realizacji kredytowanej inwestycji 

 zakup sprzętu AGD A+++ 

 zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków 

 własne potrzeby konsumpcyjne (jednocześnie ze wskazanymi powyżej) 

 |                                            | 

 

3. Kwota kredytu   |                                            |   PLN 
 
4. Okres kredytowania |                            | miesięcy 
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5. Forma spłaty kredytu: 
 

 raty malejące (pierwsza rata kapitałowa jest ratą wyrównującą, pozostałe równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od 
kwoty zadłużenia) 
 

 raty równe  
                 płatne w okresach:    miesięcznych   innych |__                               __| 

 

 w dniu  |                            |    każdego   miesiąca   |____| 

 
 na koniec umowy kapitał; odsetki miesięcznie od kwoty zadłużenia 
 kapitał i odsetki od kwoty zadłużenia co miesiąc 

 

6. Forma wypłaty kredytu 
 

 gotówka 
 

 przelew; nr rachunku: |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 
|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy |__                                                                                                                                __| 

 
  w formie kredytowej linii odnawialnej  

 
II. Zabezpieczenie kredytu: 
 

 poręczenie |_                                    __|  blokada środków na rachunku bankowym  brak zabezpieczenia 
 ubezpieczenie |__                            __|  pełnomocnictwo do rachunku                     inne |__.                                                        _| 
 weksel in blanco |__                         __|  kaucja                    

 

III. Inne informacje 
 

Wnioskodawca/cy 
 

 Klient Banku.   Członek Banku 

 
 
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we Wniosku 
o udzielenie kredytu gotówkowego są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
 

Imię/imiona   i nazwisko 
Wniskodawcy/ów 

PESEL 
Miejscowość 

data 
Podpis 

             
 

             
 

                                                       
 

             
 

             
 

             
 

                                                               
 

                                                                                          _________________________________ 
                                                                                   podpis Wnioskodawcy/ów 

 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie powyższego kredytu.                    

                                                                                                                                               

_________________________________ 
                                                                                   podpis Małżonka 

 

 

Potwierdzam odbiór Informacji o wynikach sprawdzenia w bazach danych. 

 

…………………………………………………     

data, podpis Wnioskodawcy 


