Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. 196 )
……………………………
(miejscowość i data)
…………………………….
(pieczęć kredytodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ
W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT
MIESZKANIOWY2)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
(Dz. U. poz. 1925) wnoszę o udzielenie wsparcia w związku z udzielonym kredytem
mieszkaniowym na podstawie umowy kredytu mieszkaniowego nr……………………………

A.1

IMIĘ I NAZWISKO:

A.2

ADRES ZAMIESZKANIA:

A.3

A.4
A.5

DOWÓD OSOBISTY LUB
INNY DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ:

RODZAJ:
NUMER:

PESEL:

DANE KONTAKTOWE3)

NR TELEFONU
ADRES E-MAIL

DANE OSOBOWE KREDYTOBIORCY
………….…………….…………………
(data i podpis kredytobiorcy4))
Zostałem/am pouczony/a o skutkach otrzymania pomocy nienależnej – w przypadku
otrzymania nienależnego wsparcia kredytobiorca dokona zwrotu środków równych kwocie
przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek kredytodawcy środków z tytułu pomocy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej
informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia.
1)

Kredytobiorca jest to osoba lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu
mieszkaniowego, który został udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.
2)
Kredytobiorca wypełnia rubryki w kolorze białym oraz pole dotyczące nr umowy kredytowej. Wniosek należy wypełnić
czytelnie, drukowanymi literami. Wniosek oraz załączniki składają wspólnie wszyscy kredytobiorcy, którzy zobowiązani są
do spłaty kredytu mieszkaniowego w związku z którym składany jest wniosek. Jeżeli wniosek składany jest przez więcej niż
jednego kredytobiorcę należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników nr 3 dotyczących danych pozostałych
kredytobiorców.
3)
Pozycja nieobowiązkowa.
4)
Wypełnia i podpisuje kredytobiorca, którego dane zostały podane na pierwszej stronie wniosku. W przypadku gdy wniosek
jest składany przez więcej niż jednego kredytobiorcę pozostali kredytobiorcy podają dane osobowe w załączniku nr 3.

………….…………….…………………………
(data i podpis kredytobiorcy/kredytobiorców5))

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za złożenie
fałszywego oświadczenia.
………….…………….…………………………

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

□

Załącznik nr
2

□

□

□

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ilość sztuk………

Ilość sztuk………

Inne7)

□

Ilość sztuk………

(data i podpis kredytobiorcy/kredytobiorców6))

………………………………………………
(Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe
i podpis osoby przyjmującej wniosek)

5)

Oświadczenie podpisują wszyscy kredytobiorcy składający wniosek.
Podpisują wszyscy kredytobiorcy składający wniosek.
7)
Należy podać liczbę dokumentów dołączanych w celu weryfikacji prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych we
wniosku.
6)

