Oddział
Data wpływu
Wpisano do rejestru pod nr
(data, stempel i podpis pracownika Banku)

Oświadczenie o statusie majątkowo - finansowym
I. Wnioskowane warunki kredytu/pożyczki
Wnioskowana kwota

w złotych

oprocentowanie zmienne

oprocentowanie stałe

Okres kredytowania w miesiącach
(A) Przeznaczenie kredytu / pożyczki1

Kwota w PLN

budowa dokończenie budowy2
wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa2
adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe2
zakup nieruchomości2
przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo lub w prawo odrębnej
własności2
przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w prawo odrębnej własności2
wykup mieszkania komunalnego2
wykup mieszkania zakładowego2
spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji
cele konsumpcyjne (dowolne)
spłata kredytów i pożyczek innych niż kredyt mieszkaniowy
w tym refinansowanie poniesionych kosztów związanych z inwestycją
inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………………

(A1) Oświadczam, że inwestycja ma/będzie miała charakter proekologiczny tj.
dom pasywny – zapotrzebowanie na en. końcową na ogrzewanie i wentylację do 15 kWh/(m2 rok)
dom niskoenergochłonny – zapotrzebowanie na en. końcową na ogrzewanie i wentylację powyżej 15 do 70 kWh/(m2 rok)
nieruchomość z zastosowaniem odnawialnego źródła energii lub rekuperacji

(B) Powiększenie kwoty kredytu / pożyczki1 o:
składkę z tytułu ubezpieczenia nieruchomości zakupionego za pośrednictwem Banku
kwotę prowizji przygotowawczej Banku

RAZEM KWOTA WNIOSKOWANA
(Słownie kwota: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Sposób wypłaty i wykorzystania kredytu / pożyczki1:
jednorazowo

w transzach

przewidywana liczba transz ……………..

Środki własne w wysokości

Sposób spłaty kapitału i odsetek po okresie karencji
w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, kapitał płatny co

1 miesiąc

co 3 miesiące

w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (ratach annuitetowych)

II. Informacje o przystąpieniu do usług dodatkowych

Usługi dodatkowe:

Skorzystam z następujących usług dodatkowych:
a.
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
b.
produkt kredytowy tj. pożyczki w ROR1/karty kredytowej1
c.
dowolne ubezpieczenia oferowane przez Bank
ubezpieczenia nieruchomości
ubezpieczenia na życie
d.
inne proponowane przez Bank:
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……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

II. Informacje o realizowanej inwestycji/informacje o przedmiocie kredytowania2
Przedmiot kredytowania
mieszkanie
dom jednorodzinny nieruchomość rolno-siedliskowa
dom letniskowy/działka rekreacyjna
garaż/miejsce postojowe
inne jakie?............................................................................

Typ nieruchomości

Adres nieruchomości
Wartość rynkowa

II. Informacje o nieruchomości stanowiącej docelowy przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki
mieszkanie
dom jednorodzinny nieruchomość rolno-siedliskowa
dom letniskowy/działka rekreacyjna
garaż/miejsce postojowe
inne jakie?............................................................................

Typ nieruchomości
Adres nieruchomości
Wartość rynkowa

III. Proponowane zabezpieczenie docelowe
weksel własny in blanco

cesja z praw umowy ubezpieczenia na życie

hipoteka na nieruchomości, o której mowa w cz. II
cesja z praw umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka

IV. Proponowane zabezpieczenia pomostowe
hipoteka na innej nieruchomości
ubezpieczenie

środki pieniężne

kredytu/pożyczki1

ubezpieczenie niskiego wkładu własnego2

V. Informacje o Wnioskodawcach
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

Imię/ Imiona
Nazwisko
PESEL
Ilość osób w gospodarstwie
domowym
Liczba osób na utrzymaniu (wraz z
wnioskodawcą)
Dane kontaktowe (nr telefonu do wyboru)
Telefonu kontaktowy domowy
(D)/komórkowy(K)/służbowy(S)

D:
K:
S:

D:
K:
S:

D:
K:
S:

D:
K:
S:

E-mail

VI. Informacje o dochodach i wydatkach
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Informacje o źródle dochodu i pracodawcy
Główne źródło dochodu
(deklaracja Klienta)
Całkowity staż pracy
(w latach)
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Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

VI. Informacje o dochodach i wydatkach
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

do …….................

do …….................

do …….................

do …….................

od …….. do ………

od …….. do ………

od …….. do ………

od …….. do ………

Okres zatrudnienia u
obecnego pracodawcy/czas
prowadzenia obecnej dział.
gospodarczej (w latach)
Źródła i wysokość dochodu:
(średni miesięczny dochód netto)
zatrudnienia na czas
nieokreślony (za ost. 3 m-ce)
zatrudnienie na czas
określony (za ost. 3 m-ce)
działalność gospodarcza –
(KPiR, ryczałt, karta
podatkowa za ost. 12 m-cy nie
dłużej niż 23 m-ce)
emerytura (za ost. 1 m-c)
renta (za ost. 1 m-c)
dział spec. produkcji rolnej
(za ost. 12 m-cy)
rolnictwo (za ost. 12 m-cy)
wolny zawód(za ost. 12 m-cy)
kontrakt menadżerski (za ost.
6 m-cy)
kontrakt marynarski (za ost.
12 m-cy)
umowa zlecenia/umowa o
dzieło:
(poziom ponoszonych
kosztów uzyskiwania
przychodu)
umowa najmu/ dzierżawa
nieruchomości (za ost. 12 mcy)

20%.....................

20%.....................

20%.....................

20%.....................

50%....................

50%....................

50%....................

50%....................

brak źródła dochodu
Inne

Zobowiązania (kwota w skali miesiąca), z których Wnioskodawca nie może się wycofać:
Czynsz, CO, gaz , energia
elektryczna
Alimenty
Inne opłaty, inne
zobowiązania

VII. Informacje o zobowiązaniach kredytowych, w tym zaciągnięte na działalność gospodarczą

Zobowiązania

Limit ROR

Limit karty
kredytowej

Nr

Do spłaty
z kredytu
BOŚ
S.A.?

Kwota
zobowiązania

Kwota
pozostała
do spłaty

Waluta

Rata
miesięczna

Data wygaśnięcia
posiadanego lub
wnioskowanego
zobowiązania

Bank

Wnioskodawca

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

I

II

III

IV

4
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VII. Informacje o zobowiązaniach kredytowych, w tym zaciągnięte na działalność gospodarczą

Zobowiązania

Nr

Do spłaty
z kredytu
BOŚ
S.A.?

Kwota
zobowiązania

Kwota
pozostała
do spłaty

Waluta

Rata
miesięczna

Data wygaśnięcia
posiadanego lub
wnioskowanego
zobowiązania

Bank

Wnioskodawca

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Kredyt

Poręczenie /
przystąpienie do
długu1

brak

VIII. Informacje, zgody, upoważnienia i oświadczenia Wnioskodawców

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Bank informuje, że nie świadczy usług doradczych w zakresie produktów hipotecznych, w znaczeniu wynikającym z Ustawy z dnia 23 marca 2017r. o
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Bank informuje, że w przypadku gdy odmówią Państwo przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji Państwa zdolności kredytowej,
kredyt/pożyczka może nie zostać udzielony/udzielona.
Bank informuje, że kredyt/pożyczka może zostać udzielony/udzielona po dostarczeniu wraz z Wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego/pożyczki
hipotecznej dokumentów wymaganych przez Bank, w tym dokumentów i informacji niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej, dostarczonych
we wskazanym terminie przez Bank.
Bank informuje o możliwości udostępnienia informacji gospodarczej o zobowiązaniach Wnioskodawcy stanowiących tajemnicę bankową:
1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn.zm.) w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie,
2) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn.zm.), w tym:
a)
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi Klienta BIK znajduje się na stronie www.bik.pl),
b)
do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi
Klienta Związku Banków Polskich jest dostępny na stronie www.cpb.pl).
Bank może przekazać do biura, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, informację gospodarczą dotyczącą Wnioskodawcy będącego konsumentem oraz jego
zobowiązania albo zobowiązań związanych z dokonywaniem czynności bankowych po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Bankiem,
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej 200 PLN,
3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni,
4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Wnioskodawcy do rąk własnych, na adres do doręczeń
wskazany przez Wnioskodawcę, a jeżeli Wnioskodawca nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania Wnioskodawcy wezwania do
zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
Instytucje, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2 mogą udostępniać zgromadzone informacje:
1) bankom – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,
3) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków – informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z
wykonywaniem czynności bankowych,
4) biurom informacji gospodarczej – dane w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
5) instytucjom kredytowym – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której
mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., 1528) .
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 i
pkt 6 ppkt 1 i 2 w zakresie przewidzianym przepisami Prawa bankowego oraz innych ustaw, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia
zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Bankiem, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Wnioskodawcy
oraz jego zobowiązań, a w szczególności wyraża zgodę na udostępnianie przez Bank tych informacji podmiotom wskazanym w pkt 4 ppkt 2 oraz na
udostępnianie ich przez te podmioty w zakresie określonym w niniejszym punkcie.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie przekazanych przez Bank, a dotyczących Wnioskodawcy / współmałżonka Wnioskodawcy informacji oraz zapytań banków, stanowiących
tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przez Wnioskodawcę wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez
okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym
przepisami Prawo bankowego oraz innych ustaw.
Oświadczam, że podczas pozyskiwania moich danych osobowych otrzymałem od Banku informację dotyczącą administratora danych osobowych.
Upoważniam Bank do wystąpienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań.
Upoważniam Bank do występowania do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań
przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Wyrażam zgodę na weryfikację przez Bank informacji w zawartych w Oświadczeniu o wysokości osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatkach.
Wyrażam zgodę na weryfikację przez Bank informacji zawartych w Oświadczeniu o wysokości osiąganych dochodów, ponoszonych wydatkach oraz
dokonanie zdolności kredytowej na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych lub zbiorach danych Banku a także innych baz
wykorzystywanych przez Bank w procesie weryfikacji zdolności kredytowej.
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14. Oświadczenie złożone powyżej oraz zgody i upoważnienia udzielone powyżej poczytuje się za złożone i udzielone przez wszystkich Wnioskodawców.
15. Wyrażam zgodę na:

1)

2)

3)

dokonywanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej
„Bankiem”, następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku
oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank:

przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn.zm.),

używanie
telekomunikacyjnych
urządzeń
końcowych
i
automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i
poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie
z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne – tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1489 z późn.zm.)
udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu,
e-mail)
przez
Bank
podmiotom
powiązanym
kapitałowo
z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów
powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje
się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich
danych osobowych w ich celach marketingowych.
dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i
współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i
produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
 przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną),
 używanie
telekomunikacyjnych
urządzeń
końcowych
i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej)
(zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

I

WNIOSKODAWCA
II
III

IV

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

16. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że podanie fałszywych danych może skutkować odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 286 § 14) oraz art. 297
§ 15) Kodeksu karnego.

miejscowość i data

podpis/y Wnioskodawcy/ców

Oświadczam, że podpisy Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych z tytułu kredytu zostały
złożone w mojej obecności
(data, podpis i pieczątka pracownika Banku / podmiotu współpracującego z
Bankiem)

1

niepotrzebne skreślić
nie dotyczy pożyczki hipotecznej
nie dotyczy kredytu hipotecznego
4
Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
5
Art. 297 § 1 k.k.:
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
2
3
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