Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ........

Wniosek o kredyt mieszkaniowy / pożyczkę hipoteczną
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O WNIOSKOWANYM KREDYCIE / WNIOSKOWANEJ POŻYCZCE
Wnioskowana kwota kredytu / pożyczki w PLN
Wnioskowany okres spłaty w miesiącach
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:
KREDYT MIESZKANIOWY

POŻYCZKA HIPOTECZNA

nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego / nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
 -(wraz z garażem / miejscem postojowym / komórką lokatorską) – rynek wtórny

 dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany bezpośrednio prowadzoną działalnością gospodarczą

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu
 mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (wraz z garażem / miejscem postojowym / komórką lokatorską);
nabycie prawa własności nieruchomości w drodze przetargu / licytacji od dewelopera lub spółdzielni

 mieszkaniowej

przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe

 prawo do lokalu lub na odrębną własność

 nabycie prawa własności nieruchomości w drodze licytacji z egzekucji komorniczej
 spłata kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy udzielonego przez inny bank
refinansowanie środków wniesionych na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego / nieruchomości

 zabudowanej domem jednorodzinnym

 wykończenie / remont lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego
CZĘŚĆ II - INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW
Wnioskodawca

Współwnioskodawca

Imiona
Nazwisko
Data urodzenia

DD / MM / RRRR

DD / MM / RRRR

Obywatelstwo
Państwo urodzenia
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Dowód ważny do:
Inny dokument tożsamości

Bezterminowo

Nazwa dokumentu:

Nazwa dokumentu:

ŻONATY/ZAMĘŻNA
WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
Stan cywilny/Ustrój majątkowy

DD / MM / RRRR

DD / MM / RRRR
Bezterminowo

Tak

Nie

WDOWIEC/WDOWA
W SEPARACJI

ŻONATY/ZAMĘŻNA
WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
Tak

WDOWIEC/WDOWA
W SEPARACJI

Nie

KAWALER/PANNA

KAWALER/PANNA

ROZWODNIK/ROZWÓDKA

ROZWODNIK/ROZWÓDKA

Stopień pokrewieństwa / powinowactwa
wnioskodawców
Nazwisko rodowe
Nazwisko panieńskie matki

Adres stałego zameldowania

Adres zamieszkania (korespondencyjny)

Rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości

Ulica, nr domu/bloku, nr mieszkania:

Ulica, nr domu/bloku, nr mieszkania:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Miejscowość / Kod:

Miejscowość / Kod:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Województwo:

Województwo:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Ulica, nr domu/bloku, nr mieszkania:

Ulica, nr domu/bloku, nr mieszkania:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Miejscowość / Kod:

Miejscowość / Kod:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Województwo:

Województwo:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Mieszkanie/Dom własne/y

Mieszkanie/Dom własne/y

Mieszkanie/Dom wynajęte/y

Mieszkanie/Dom wynajęte/y

Mieszkanie inne

Mieszkanie inne

Mieszkanie służbowe

Mieszkanie służbowe

Mieszkanie /Dom teściów, rodziców

Mieszkanie /Dom teściów, rodziców

Akadamik/Hotel robotniczy

Akadamik/Hotel robotniczy

Inne …….......................................................………………

Inne …….......................................................………………

Nr telefonu
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adres e-mail
Wykształcenie

wyższe

średnie

podstawowe

inne, jakie ……………..…………………………………………

zawodowe

wyższe

średnie

podstawowe

inne, jakie ……………..…………………………………………

zawodowe

Liczba osób w gospodarstwie domowym
(łącznie z Wnioskodawcą)
Miesięczne wydatki gospodarstwa domowego – wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego m.in. związane z utrzymaniem mieszkania/domu, konsumpcyjne, związane
z kształceniem dzieci itp. (również wydatki osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawców)
Miesięczne wydatki gospodarstwa
domowego
Czy składał(a) Pan/Pani wniosek o ogłoszenie upadłości lub została wobec Pana/Pani ogłoszona upadłość?
Wnioskodawca
TAK

Współwnioskodawca

NIE

TAK

NIE

Poniższe oświadczenie dotyczą sytuacji w której Wnioskodawca / Współwnioskodawca składał wniosek o ogłoszenie upadłości:
Składałem wniosek o ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe jest
 prowadzone

Składałem wniosek o ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe jest

 prowadzone

Składałem wniosek o ogłoszenie upadłości

Składałem wniosek o ogłoszenie upadłości

 i postanowienie o ogłoszeniu upadłości zakończyło się w roku ……...........

 i postanowienie o ogłoszeniu upadłości zakończyło się w roku ……...........

CZĘŚĆ III – INFORMACJE O ŹRODŁACH DOCHODU WNIOSKODAWCÓW

Obecne miejsce pracy

Nazwa pracodawcy:

Nazwa pracodawcy:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Ulica, nr:

Ulica, nr:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Miejscowość / Kod:

Miejscowość / Kod:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Telefon:

Telefon:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

NIP:

NIP:

…………............…..…………………………

…………............…..…………………………

Staż pracy:

Staż pracy:
LATA

Zawód

M-CE

LATA

Właściciel firmy

Gospodyni domowa

Właściciel firmy

Gospodyni domowa

Pracownik państwowy

Rencista/Emeryt

Pracownik państwowy

Rencista/Emeryt

Kadra kierownicza

Student

Kadra kierownicza

Student

Pracownik umysłowy

Bezrobotny

Pracownik umysłowy

Bezrobotny

Pracownik fizyczny

Inne, jakie ……………..………………………………..........…………

Pracownik fizyczny

Inne, jakie ……………..………………………………..........…………

Waluta dochodu: ……………..…………………………………………
Staż pracy ogółem:

Sektor zatrudnienia:

M-CE

LATA

Waluta dochodu: ……………..…………………………………………

M-CE

LATA

M-CE

nauka/szkolnictwo

bankowość

nauka/szkolnictwo

bankowość

administracja

służba zdrowia

administracja

służba zdrowia

biuro podróży/hotele

motoryzacja

biuro podróży/hotele

motoryzacja

rozrywka

handel detaliczny

rozrywka

handel detaliczny

restauracje

budownictwo

restauracje

budownictwo

obrót nieruchomościami

ubezpieczenia

obrót nieruchomościami

ubezpieczenia

przemysł chemiczny

marketing/reklama

przemysł chemiczny

marketing/reklama

hutnictwo

przemysł maszynowy

hutnictwo

przemysł maszynowy

policja/straż pożarna

przemysł wydobywczy

policja/straż pożarna

przemysł wydobywczy

wojsko

informatyka

wojsko

informatyka

inne, jaki …………............…..…………………………………………

inne, jaki …………............…..…………………………………………

Czy posiada Pani/Pan udziały w firmie,
w której jest zatrudniona / zatrudniony?

Nie

Nie

Tak, ile procent? …………............…..…………………………

Tak, ile procent? …………............…..…………………………

Czy prowadził Pan/Pani kiedykolwiek
działalność gospodarcza?

Nie

Nie

Tak (prośba o wypełnienie pola poniżej)

Tak (prośba o wypełnienie pola poniżej)

Prowadzona

Prowadzona

Zamknięta

Zamknięta

Status prowadzonej działalności
gospodarczej:

Zawieszona
Data zawieszenia/zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej

Zawieszona
Data zawieszenia/zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej

MM / RRRR

MM / RRRR

CZĘŚĆ IV – MAJĄTEK WNIOSKODAWCÓW
Wnioskodawca

Współwnioskodawca

1. Posiadane nieruchomości (w tym deklarowane do sprzedaży)
szacunkowa wartość rynkowa oraz typ nieruchomości (dom /
mieszkanie / lokal niemieszkalny / udział w drodze)
2. Obligacje, akcje, udziały (liczba, wartość nominalna lub wartość
rynkowa)
3. Środki na rachunkach bankowych (PLN, waluty obce)
4. Inny majątek (wartość rynkowa)
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CZĘŚĆ V – ZOBOWIĄZANIA I WYDATKI
Lista zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek/kart kredytowych itp. niespłacanych Kredytem Mieszkaniowym/Pożyczką Hipoteczną
(w tym zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
Uwagi
Lista zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń/gwarancji (w tym poręczenia/gwarancje udzielone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Aktualna wartość zadłużenia
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty
Wierzyciel
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Uwagi
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Wnioski o kredyt, pożyczki, karty kredytowe lub debet w koncie w toku – miesięczne obciążenia
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty (jeśli znana)
Wierzyciel
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania
Waluta zobowiązania
Wysokość miesięcznej raty (jeśli znana)
Wierzyciel
Uwagi
Inne zobowiązania np. zasądzone alimenty, renty
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania (miesięcznie)
Uwagi
Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania (miesięcznie)
Uwagi
CZĘŚĆ VI – ZABEZPIECZENIA

1) HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI (podstawowa)
Imię Nazwisko:
Właściciel nieruchomości
(w przypadku kredytu na zakup nieruchomości należy wpisać nabywcę
nieruchomości)

…………............…..…………………………

Imię Nazwisko:
…………............…..…………………………

Ulica, nr:
…………............…..…………………………

Adres nieruchomości

Miejscowość / Kod:
…………............…..…………………………

Województwo:
…………............…..…………………………

prawo własności

Tytuł prawny do nieruchomości

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Wartość nieruchomości szacowana przez Wnioskodawców / w przypadku
kredytu na zakup należy wpisać cenę zakupu
Czy dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta?

Tak

Nie

Nr
Numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość będąca przedmiotem transakcji będzie zamieszkiwana
przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców?

prowadzona przez Sąd Rejonowy w

Tak

Nie

1a) HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI (dodatkowa – wypełnić w przypadku hipoteki łącznej)
Imię Nazwisko:
Właściciel nieruchomości
(w przypadku kredytu na zakup nieruchomości należy wpisać nabywcę
nieruchomości)

…………............…..…………………………

Imię Nazwisko:
…………............…..…………………………

Ulica, nr:
…………............…..…………………………

Adres nieruchomości

Miejscowość / Kod:
…………............…..…………………………

Województwo:
…………............…..…………………………

prawo własności
Tytuł prawny do nieruchomości

użytkowanie wieczyste
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własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie
licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Wartość nieruchomości szacowana przez Wnioskodawców / w przypadku
kredytu na zakup należy wpisać cenę zakupu
Czy dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta?

Tak

Nie

Nr
Numer księgi wieczystej

prowadzona przez Sąd Rejonowy w

Czy nieruchomość będąca przedmiotem transakcji będzie zamieszkiwana
przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców?

Tak

Nie

Całkowita cena nabycia nieruchomości (w PLN)

Oświadczam, że środki na spłatę rat kredytu/pożyczki będą pochodzić z
Oświadczam, że środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie pochodzą
z kredytu, pożyczki, limitu w saldzie debetowym lub na karcie kredytowej.

Tak

Nie

2) UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (OD OGNIA I INNYCH ZADARZEŃ LOSOWYCH):
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
W związku z deklaracją przystąpienia do Ubezpieczenia Mieszkań i Budynków Mieszkalnych dla Kredytobiorców Banku, oferowanych przez Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa,
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość
kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych (kapitał został w pełni opłacony), zwanym dalej „Bank” do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000010623, posiadającego numer NIP 526-23-49-108 oraz numer Regon 016029008, z kapitałem zakładowym w wysokości 190.210.000 złotych
w pełni opłaconym, zwanego dalej „Generali TU S.A.” dokumentacji kredytowej oraz niezbędnych informacji, stanowiących podstawę przyznania mi przez Bank kredytu/
pożyczki dla celów związanych z wykonaniem Umowy Ubezpieczenia Mieszkań i Budynków Mieszkalnych dla Kredytobiorców/Pożyczkobiorców Banku.
w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W tym przypadku zakres umowy ubezpieczenia zawartej przez Kredytobiorcę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym musi spełniać
następujące minimalne kryteria:
1) podlegać prawu polskiemu,
2) spełniać akceptowany przez bank minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, który Bank uznaje za wystarczający dla zabezpieczenia swoich roszczeń tj.:
ubezpieczenie musi obejmować szkody powstałe od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, porywistego wiatru/huraganu, zalania/ulewnego
deszczu, uderzenia pojazdu mechanicznego, śniegu/lodu,
3) być zawarta z zakładem ubezpieczeń posiadającym siedzibę na terenie Polski lub z oddziałem zakładu ubezpieczeń państw członkowskich UE oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Ponadto zakład ubezpieczeń musi posiadać
aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Lista zakładów ubezpieczeń spełniających kryteria, o których mowa w niniejszym podpunkcie
znajduje się na stronach internetowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3) UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO NA NIERUCHOMOŚCI DO CZASU UPRAWOMOCNIENIA SIĘ WPISU HIPOTEKI W KSIĘDZE
WIECZYSTEJ
W związku z zawarciem przez Bank umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538;
NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych (kapitał został w pełni opłacony), zwanym dalej „Bank” do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000010623, posiadającego numer NIP 526-23-49-108 oraz numer Regon 016029008, z kapitałem zakładowym w wysokości 190.210.000 złotych w pełni
opłaconym, zwanego dalej „Generali TU S.A.” dokumentacji kredytowej oraz niezbędnych informacji, stanowiących podstawę przyznania mi przez Bank kredytu/pożyczki dla celów
związanych z wykonaniem Umowy Ubezpieczenia Pomostowego. Ponadto, potwierdzam, że zostałem poinformowana/y o tym, żeGenerali TU S.A. będzie uprawnione do prowadzenia
w stosunku do mnie działań regresowych, w przypadku wypłacenia przez Generali TU S.A. odszkodowania na rzecz Banku z tytułu ubezpieczenia spłaty udzielonego mi kredytu
zabezpieczonego na nieruchomości (Ubezpieczenia Pomostowego Banku).
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)

CZĘŚĆ VII – INFORMACJE
Bank informuje, że:
1. wszystkie dokumenty sporządzone na formularzach oraz drukach Banku oraz dokumentacja, której sporządzenie zostało zlecone przez Bank, nie podlegają zwrotowi.
2. oryginały dokumentacji (o ile nie są na formularzach lub drukach Banku lub nie zostały sporządzone na zlecenie Banku) złożone w Banku podlegają zwrotowi na pisemne
żądanie Wnioskodawcy, wyłącznie w przypadku odmowy przez Bank udzielenia Kredytu/Pożyczki lub rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o Kredyt/Pożyczkę w Banku.
3. ocena zdolności kredytowej będzie dokonywana z uwzględnieniem informacji zgromadzonych w zbiorach danych Banku oraz zewnętrznych bazach danych:
1)	SI BIK Kredytobiorcy Biura Informacji Kredytowej S.A.,
2)	Systemie Bankowy Rejestr,,
3) Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
4)	SI BIK Przedsiębiorcy Biura Informacji Kredytowej S.A.
4. w przypadkach określonych w Ustawie Prawo bankowe oraz w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Bank przekazuje dane
osobowe Klientów do:
a)	Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie i do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz,
za ich pośrednictwem, do instytucji finansowych będących podmiotami zależnymi od banków, w związku z zobowiązaniami powstałymi z tytułu Umowy. Dane te mogą być
przetwarzane przez wyżej wymienione podmioty do 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania, w przypadku, kiedy zwłoka w spłacie świadczenia wynikającego z Umowy wyniesie
powyżej 60 dni, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Klienta przez Bank o zamiarze udostępnienia danych bez zgody Klienta;
b) do biur informacji gospodarczej, w zakresie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem, jeżeli:
i. łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty;
ii. nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego
do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem
polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia
c) podmiotom, o których mowa w art. 6a - 6d ustawy Prawo bankowe, w tym podmiotom, którym Bank zleca windykowanie należności Banku.
CZĘŚĆ VIII – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW
1.

Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku kredytu lub pożyczki pieniężnej, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu lub pożyczki
pieniężnej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2.	Po zapoznaniu się z powyższym oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Oświadczam, że wszystkie dane we Wniosku oraz dokumentacji złożonej wraz z Wnioskiem w Banku są zgodne z prawdą.
3.	Potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż Bank dokona wyceny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego / pożyczki hipotecznej.
W związku z tym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie
licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

strona 5 z 7

11/2020

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na ujawnienie przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie moich danych osobowych, danych dotyczących nieruchomości wskazanej we wniosku oraz danych
związanych z wnioskiem o wpis hipotek niżej wymienionym podmiotom współpracującym z Bankiem w oparciu o zawarte umowy:

a) Partner CRLS sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Michałowicach przy Alei Powstańców Warszawy 1 (lok VI),
b) Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 35,
które dokonują weryfikacji, oszacowania lub inspekcji wartości nieruchomości, będącej prawnym zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki oraz weryfikacji ksiąg wieczystych
nieruchomości będącej prawnym zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki.
4. Wyrażam zgodę i upoważniam Bank do weryfikacji przez Bank wszystkich informacji zawartych we wniosku kredytowym i załączonych do niego dokumentach, w tym
również do kontaktu z pracodawcą, który wystawił zaświadczenie o dochodach.
5.	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji, w tym
stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących wszystkich moich zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem, innymi bankami oraz instytucjami ustawowo
upoważnionymi do udzielania kredytów, po ich wygaśnięciu, w tym zobowiązań wygasłych na dzień wyrażenia niniejszej zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązań, których te informacje dotyczą.
Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również
o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości,
że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
6.	Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przesyłanie i prezentowanie mi przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 informacji handlowych, w tym mających charakter
reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej (na przykład: system bankowości elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach).
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna, mogę ją w każdym czasie wycofać a także decydować o sposobie przesyłania informacji handlowych poprzez kontakt
z CitiPhone lub system bankowości elektronicznej.
7.	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług partnerów
	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 moich danych osobowych w celu informowania mnie o usługach
partnerów Banku w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia zgody a zgoda
jest dobrowolna.
8.	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług Banku
	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 moich danych osobowych w celu informowania mnie o usługach
Banku w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia zgody a zgoda jest
dobrowolna.
9.	Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon
	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie mi informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, przez Bank Handlowy
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna, mogę ją w każdym czasie wycofać a także decydować
o sposobie przesyłania informacji handlowych poprzez kontakt z CitiPhone lub system bankowości elektronicznej.
10.	Niniejszym
wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
11.	Potwierdzam otrzymanie „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
 TAK

 NIE

12.	Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku, w tym adres korespondencyjny, telefon komórkowy oraz adres e-mail, są zgodne z prawdą, aktualne i obowiązujące
dla celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego Wniosku i realizacja Umowy/Umów zawartej/zawartych na podstawie tego Wniosku.
13.	Niniejszym oświadczam, ze zapoznałem się z symulacją kredytu dla 25-letniego okresu kredytowania (dotyczy wnioskowanego okresu kredytowania przekraczającego
25 lat).
14.	Niniejszym oświadczam, że otrzymałem oraz zapoznałem się Formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego bez produktów dodatkowych oraz
z produktami dodatkowymi.
Wybieram:
wariant bez produktów dodatkowych
wariant z produktami dodatkowymi
15. Wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przekazanie decyzji kredytowej przed upływem 21 dni od daty złożenia Wniosku.
16. Wyrażam zgodę na przekazanie decyzji kredytowej (wraz z ewentualnymi załącznikami) w formie zaszyfrowanej wiadomości na adres e-mail wskazany we Wniosku.
17. Wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przekazanie zindywidualizowanego projektu umowy wraz z decyzją o przyznaniu Kredytu/Pożyczki w formie zaszyfrowanej wiadomości na adres e-mail wskazany
we Wniosku.
18.	Oświadczam, że w trakcie spłaty Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki hipotecznej, po osiągnięciu przeze mnie wieku emerytalnego (dotyczy wnioskodawców, którzy
w trakcie spłaty osiągną wiek emerytalny),
(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy):
zamierzam przejść na emeryturę w roku ...........
nie planuję przechodzić na emeryturę
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy):
zamierzam przejść na emeryturę w roku ...........
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nie planuję przechodzić na emeryturę
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie
licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

19. Wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody

(oświadczenie pierwszego Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
(oświadczenie drugiego Wnioskodawcy)
na przekazanie moich danych objętych tajemnicą bankową (imię, nazwisko, PESEL, kwota wypłaconego kredytu/pożyczki) pośrednikowi współpracującemu z Bankiem
od którego otrzymałem/-łam informację o ofercie kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej Banku Handlowego w Warszawie S.A (dotyczy wnioskodawców, którzy
informacje o ofercie kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymali od pośrednika współpracującego z Bankiem).
20.	Oświadczam, że
nie jestem
jestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (dalej określana jako osoba o statusie PEP), członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby. Osoby
o statusie PEP to m.in.: szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, członkowie parlamentu oraz podobnych organów
ustawodawczych, członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz organów sądowych wysokiego szczebla, członkowie trybunałów obrachunkowych
i zarządów banków centralnych, członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw
państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub
innych państwowych osób prawnych, członkowie organów zarządzających w partiach politycznych, ambasadorowie, charges d’affaires, wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
dyrektorzy i członkowie organów zarządczych w organizacjach międzynarodowych, dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych,
dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich, kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Członkowie rodziny osoby o statusie PEP
to małżonkowie lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osoba o statusie PEP, dzieci osoby o statusie PEP i ich małżonkowie lub osoby pozostające z nimi
we wspólnym pożyciu, rodzice osoby o statusie PEP. Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby o statusie PEP to: osoby fizyczne będące wspólnie z osoba o statusie
PEP beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów, osoby fizyczne utrzymujące z osoba
o statusie PEP inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o statusie
PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Miejscowość, Data

Czytelny podpis Współwnioskodawcy

Miejscowość, Data

Potwierdzam własnoręczność podpisów
(podpis i pieczątka Przedstawiciela Banku)

Dodatkowe informacje / uwagi
Imię i nazwisko Pracownika Oddziału

Podpis i pieczątka Pracownika Oddziału

Numer telefonu Pracownika Oddziału

Adres oddziału

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie
licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
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Numer ECCMSA (dotyczy wniosków składanych w oddziale Banku)

