
             Zał�cznik nr 1 
 

 
DANE WNIOSKODAWCY 

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

...................................................................... 
/imi� i nazwisko / nazwa wnioskodawcy(ców) 

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

..................................................................... 
/adres wnioskodawcy/ 

..................................................................... 
/telefon kontaktowy/ 
 
…………………………………………………. 
/email/ 

WYPEŁNIA BANK 

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

Nr wniosku ............................................... 

Data decyzji ............................................. 

Nr umowy ................................................ 

 
 
 Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział/Filia 

w.............................................................. 

adres............................................... 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
 

1. Wnioskuj� o udzielenie kredytu na zakup kolektorów słonecznych w kwocie* .......................................... zł. 

(słownie złotych: ..................................................................), który obejmuje: 

-  „kredyt z dotacj�” w kwocie * .......................................... zł. (słownie złotych: 

..................................................................) 

- „kredyt dodatkowy” w kwocie * .......................................... zł. (słownie złotych: 

..................................................................) 

na okres ............. miesi�cy, przeznaczonego na zakup i monta� kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 

u�ytkowej na zasadach okre�lonych w obowi�zuj�cym regulaminie udzielania kredytu na zakup kolektorów 

słonecznych w Warszawskim Banku Spółdzielczym. 

2. Wnioskuj� o spłat� kredytu w ................. ratach miesi�cznych malej�cych* (malej�ce raty kapitałowo – 

odsetkowe) / annuitetowych* (stałe raty kapitałowo – odsetkowych)  

3. Wnioskuj� o wyznaczenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na .................. dzie� ka�dego miesi�ca 

kalendarzowego. 

4. Karencja w spłacie rat kapitału wynosi ……………………………………… 

5. Jako zabezpieczenie kredytu proponuj�:  

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

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

…………………………………………………………… 

5. Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, a w  szczególno�ci w 
celu przekazywania informacji i materiałów dotycz�cych oferty Banku 

               TAK                    NIE 
 
6. Ja ni�ej podpisany(a) wyra�am zgod� na gromadzenie, przetwarzanie i udost�pnianie przez Biuro Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzib� w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Post�pu 17A – przekazanych przez 
Warszawski Bank Spółdzielczy, a dotycz�cych mnie informacji oraz zapyta� banków, stanowi�cych tajemnic� 
bankow�, powstałych w zwi�zku ze zło�eniem przeze mnie wniosku skutkuj�cego podj�ciem przez Bank 
czynno�ci bankowych, przez okres nie dłu�szy ni� 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe oraz innych ustaw. 
Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udost�pnianiu informacji 
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upowa�niam Warszawski Bank Spółdzielczy do wyst�pienia za 
po�rednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib� w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Post�pu 
17A do biur informacji gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotycz�cych moich zobowi�za�. 
Ja, ni�ej podpisany(a) upowa�niam Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzib� w Warszawie ul. Fieldorfa 5A, 03-
984 Warszawa do wyst�pienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotycz�cych mojej osoby, w tym informacji o zobowi�zaniach powstałych przed dniem 
wej�cia w �ycie Ustawy z 14 lutego 2003 r. o udost�pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424). 

        TAK                    NIE 
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.................................., dnia .........................         
        .................................................. 
/ miejscowo��/          / podpis Wnioskodawcy/ 
 
*niepotrzebne skre�li 
 
 

WYPEŁNIA BANK 

PROPOZYCJA  

1. Proponuj� przyzna� kredyt na zakup kolektorów słonecznych w kwocie ...........................................zł 
który obejmuje: 

-  „kredyt z dotacj�” w kwocie...................................i 
-  „kredyt dodatkowy” w kwocie............................zł 

na okres ................. miesi�cy, z ostatecznym terminem spłaty do ..........................., oprocentowany wg 
zmiennej stopy procentowej, która obecnie wynosi ....................% w stosunku rocznym. Prowizja 
wynosi .................% od kwoty udzielonego kredytu. 

2. Spłata kredytu w  ............  ratach miesi�cznych (wła�ciwe podkre�li�): 
- annuitetowych, 
- malej�cych, 
- ............................................................................................................................... 

3. Prawne zabezpieczenie kredytu w formie....................................................................................... 

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

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

4. Proponuj� odmówi� udzielenia kredytu z powodu* / Dodatkowe warunki*:  

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

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

 

     Wniosek przygotował/a/                                                               Propozycj� zaakceptował/a/ 

 

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

          /data i podpis/                                                                          /data, piecz�tka imienna i podpis/ 

DECYZJA KREDYTOWA 

Przyznaje si� kredy na zakup kolektorów słonecznych w kwocie ..................................zł. słownie 

zł.:...................................................................................................., który obejmuje: 

 „kredyt z dotacj�” w kwocie.................................zł słownie zł .:............................................. 

.............................................,    

i kredyt dodatkowy w kwocie...................................zł słownie zł .................................................. 

.:..............................................................    

na okres ................. miesi�cy, z ostatecznym terminem spłaty do dnia ................................. .  

Spłata kredytu w  ............  ratach miesi�cznych (wła�ciwe podkre�li�): 

- annuitetowych, 
- malej�cych, 
- ............................................................................................................................. 

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, która w dniu przyznania kredytu wynosi 

...........................................................% w stosunku rocznym.  

Prowizja wynosi .................% od kwoty udzielonego kredytu. 

Prawne zabezpieczenie kredytu w formie: ......................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 

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

Odmawia si� przyznania kredytu z powodu* / Dodatkowe warunki *: 

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

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

 

 

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

              /data/                                                                                     /podpis osób podejmuj�cych decyzj�/ 

 


