
                                                                                                                                                                         
Załącznik nr 1 

do Metryki kredytu konsumpcyjnego 
na sfinansowanie OZE 

 

 

    BANK SPÓŁDZIELCZY 
                        w  Legnicy 

                                                                                                   
     Oddział / Filia w ________________________________                       

                              Nr wniosku kredytowego _______________________  

 
  Data złożenia wniosku kredytowego ___________________ 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU  KONSUMPCYJNEGO  NA SFINANSOWANIE  
ODNAWIALNYCHN  ŹRÓDEŁ  ENERGII „OZE” 

 

I. INFORMACJE O KREDYCIE 
 

Kwota kredytu: ______________________ PLN 

 
Słownie: _________________________________________________________złotych 

Okres kredytowania: _______miesięcy 

Przeznaczenie kredytu             Sfinansowanie zakupu i instalacji:   
               Źródła ciepła opalane biomasą 

               Pompy ciepła 

      Kolektory słoneczne 

       Systemy fotowoltaiczne 

                                          Małe elektrownie wiatrowe 

               Mikrogeneracje 

 
 

 Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej 

Rodzaj Ubezpieczenia kredytu 
 z ubezpieczeniem na życie 
 z ubezpieczeniem instalacji OZE 

Zapłata składki ubezpieczeniowej  
w formie: 

 wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń 
 wpłaty gotówką / przelewem w dniu wypłaty kredytu przez Bank na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń  

 

Prawne zabezpieczenie kredytu: 

Oświadczenie Dłużnika Banku                                       
 Weksel własny in blanco                                              
 inne zabezpieczenie………………………………..                   

 

Spłata kredytu w ratach:  malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)    płatnych w ………. dniu miesiąca 

Spłata kredytu poprzez: 
 wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłat kredytu 
 potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku 

 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe 
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  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Nazwisko rodowe matki 
  

PESEL 
  

Stan cywilny 
 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: ____________________________________ 

Seria:______________________________________ 

Nr dokumentu:______________________________ 

Wydany przez: ______________________________ 

Nazwa: ____________________________________ 

Seria:______________________________________ 

Nr dokumentu:______________________________ 

Wydany przez: ______________________________ 

Adres zamieszkania  na terenie RP 

Ulica: _____________________________________ 

Nr domu: __________________________________ 

Nr lokalu: __________________________________ 

Kod: ______________________________________ 

Miejscowość: _______________________________ 

Kraj: ______________________________________ 

Ulica: _____________________________________ 

Nr domu: __________________________________ 

Nr lokalu: __________________________________ 

Kod: ______________________________________ 

Miejscowość: _______________________________ 

Kraj: ______________________________________ 

Adres do korespondencji na terenie RP 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: _____________________________________ 

Nr domu: __________________________________ 

Nr lokalu: __________________________________ 

Kod: ______________________________________ 

Miejscowość: _______________________________ 

Kraj: ______________________________________ 

Ulica: _____________________________________ 

Nr domu: __________________________________ 

Nr lokalu: __________________________________ 

Kod: ______________________________________ 

Miejscowość: _______________________________ 

Kraj: ______________________________________ 

 
Nr telefonu (do wyboru) 
 

stacjonarny: ________________________________ 

komórkowy: ________________________________ 

stacjonarny: ________________________________ 

komórkowy: ________________________________ 

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  

Rachunek w  Banku  
 nie posiadam  
 posiadam: nazwa Banku  

______________________________ 

 nie posiadam  
 posiadam: nazwa Banku   

______________________________ 
 

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Całkowity staż pracy (w latach)   

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas 
prowadzenia obecnej dział. gospodarczej (w latach) 

  

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres) 
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  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Stanowisko 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

Miesięczny dochód netto: ____________________ PLN, w tym:  ____________________ PLN, w tym:  

Źródła dochodu 

 umowa o pracę: _____________________ 
 emerytura: _________________________ 
 renta: _____________________________ 
 zasiłek przedemerytalny: ______________ 
 wolne zawody: ______________________ 
 działalność gospodarcza: ______________ 
 działalność rolnicza: __________________ 
 umowa cywilno-prawna: ______________ 
 umowa najmu: ______________________ 
 umowa o pracę na czas określony   

      do_________________________________ 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      ___________________________________ 
 dywidendy: _________________________ 
 inne: ______________________________ 

 umowa o pracę: _____________________ 
 emerytura: _________________________ 
 renta: _____________________________ 
 zasiłek przedemerytalny: ______________ 
 wolne zawody: ______________________ 
 działalność gospodarcza: ______________ 
 działalność rolnicza: __________________ 
 umowa cywilno-prawna: ______________ 
 umowa najmu: ______________________ 
 umowa o pracę na czas określony   

      do_________________________________ 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      ___________________________________ 
 dywidendy: _________________________ 
 inne: ______________________________ 

 
Liczba osób w gosp.  (w tym dzieci) 
 

  

 
Wydatki stałe gosp. domowego, w tym wydatki na 
pokrycie kosztów zamieszkania, zróżnicowane w zależności 
od statusu mieszkaniowego 
 

  

 Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego 

 

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 
 

Zobowiązania Kwota zobowiązania** 
Kwota pozostała 

do spłaty** 
Rata miesięczna** Bank Wnioskodawca 

limit  ROR      I        II 

limit  ROR      I        II 

limit karty kredytowej 
    

 I        II 

limit karty kredytowej      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________ 
    

 I        II 

kredyt ____________      I        II 

Poręczenie / przystąpienie do 
długu* 

    
 I        II 

Poręczenie / przystąpienie do 
długu* 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, obciążenia 
komornicze, wypłacana przez 
Wnioskodawcę / Współmałżonka 
Wnioskodawcy *** renta 
dożywotnia, zobowiązania wobec 
podmiotów prowadzących 
działalność charakterystyczną dla 
banków ale w oparciu o inne 
przepisy niż Prawo bankowe tzw. 
parabanki, czyli np. SKOK, firmy 
leasingowe, 
faktoringowe____________) 

    

 I        II 

 
 



 

4 
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w 
innym banku: 

 TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, 
wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, 
proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 
_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 NIE 

 TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota 
kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty 
kredytu): 
_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 NIE 

 
 
V. INFORMACJE O POSIADANYM  MAJĄTKU 

 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne_______________________________________ 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne_______________________________________ 

Status własności samochodu 
 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: ______________________________________ 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: ______________________________________ 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Papiery wartościowe 
(ilość, wartość) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Inne:   

 
VI. INFORMACJE *:  

dotyczące przesyłania harmonogramów 
spłat kredytu sporządzać:  w formie elektronicznej  na adres e-mail ________________________     

 
 w formie papierowej na adres korespondencyjny  na terenie RP o zmianach Regulaminu, Taryfy 

sporządzać 

*forma oraz kanał dystrybucji są takie same dla Kredytobiorców oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu 
 

VII. OŚWIADCZENIA I  ZGODY  
 
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Legnicy , zwanym dalej Bankiem, że 

przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bslegnica.pl 
lub telefonicznie do  Banku pod numerem 76 876 30 10. 

2. 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 reguluje zeznania podatkowe. 

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzach „Klauzule informacyjne”  i 
„Klauzule zgód”  stanowiących załącznik do niniejszego wniosku o kredyt.  

 
VIII. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 
 

1.* Oświadczam*/oświadczamy*, że  jestem*/jesteśmy*   powiązany(i) kapitałowo lub organizacyjnie z następującymi podmiotami 
gospodarczymi:  ............................................................................................................................ 

                                (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
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2. Oświadczam*/oświadczamy*, że następujące podmioty - będące udziałowcami BS - są powiązane ze mną* kapitałowo i/lub 
organizacyjnie:   ........................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba podmiotu) 
........................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowca BS z Wnioskodawcą) 
 

3*. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące podmioty - będące udziałowcami BS - są powiązane ze mną* personalnie: 
   ........................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba podmiotu) 
.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w  ww. podmiocie- udziałowcu BS, PESEL) 
........................................................................................................................................................... 

(dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 
 

 
4*. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące osoby – będące członkami organów BS lub osobami zajmującymi stanowiska 

kierownicze w BS - są powiązane ze mną* kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie: 
............................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS) 
.............................................................................................................................................................. 

(dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego,  personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku 
powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) 

Wyjaśnienie:  
 
1. członek organu BS - osoba pełniąca funkcję w Radzie Nadzorczej i  Zarządzie BS, 
2. osoby zajmujące stanowiska kierownicze -  Kierownicy  Oddziałów i Filii BS, Główny Księgowy 
3. podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie  - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej: 
a)względem których można wykazać, że są ze sobą powiązane, gdyż ponoszą wspólne ryzyko gospodarcze, ponieważ jedna z nich 

bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe( akcje  imienne lub na okaziciela, udziały), 
albo 
b)  między którymi nie zachodzą okoliczności określone w pkt. a, ale w stosunku do których można przyjąć, że ponoszą jedno ryzyko 

gospodarcze ponieważ są powiązane w taki sposób, że kondycja finansowa jednej z nich może mieć wpływ na kondycję finansową 
pozostałych.  

4. powiązania personalne pomiędzy podmiotami - powiązania wynikające ze stanu cywilnego,  pokrewieństwa i powinowactwa 
pomiędzy osobami fizycznymi będącymi właścicielami, głównymi akcjonariuszami lub głównymi udziałowcami tych podmiotów oraz 
pełniącymi funkcje w zarządach i radach nadzorczych  tych podmiotów,  
pokrewieństwo - stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka obejmuje: 
a) krewnych w linii prostej -osoby złączone pochodzeniem jedna od drugiej: 

• wstępnych :. rodziców, dziadków, pradziadków, itd...  

• zstępnych : dzieci, wnuki, prawnuki, itd... 
b) krewnych w linii bocznej - mający przynajmniej jednego wspólnego przodka, ale od siebie nie pochodzący tj. rodzeństwo, 

rodzeństwo przyrodnie, rodzeństwo pozamałżeńskie. 
Powinowactwo – stosunek zachodzący między jednym z małżonków a krewnymi w linii prostej i bocznej 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________ 
 
 

____________________________________________ 
 (miejscowość, data) 

 podpis Wnioskodawcy I 

 
                                                                                                          

                                          podpis Wnioskodawcy II 

_____________________________________________ 
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
potwierdzającego autentyczność podpisów i 

zgodność powyższych danych z przedłożonymi 
dokumentami) 

  

              
niepotrzebne skreślić 
** w PLN 
*** uzupełnienie za Współmałżonka w przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim opartym na wspólnocie 
majątkowej 


