
Pieczęć Kredytodawcy, miejscowość i data wpływu Data wpływu Wniosku do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

We Wniosku należy wypełnić pola niezacienione (białe) - elektronicznie lub pisemnie drukowanymi literami (czytelnie). 

Wniosku o udzielenie wsparcia

Wniosku o pożyczkę na spłatę zadłużenia

Wniosku o promesę

Znakiem X zaznaczyć właściwe pole

nr:

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6 2.7 2.8

Imię (imiona) 

Kredytobiorca 2

Imię (imiona) 

Adres zamieszkania:

Dokument tożsamościNr PeselNazwisko

Kod pocztowy: Ulica, nr domu, nr lokaluMiasto/Miejscowość:Kraj:

Adres zamieszkania:

WNIOSEK KREDYTOBIORCY

O DODATKOWĄ WERYFIKACJĘ 

PRZEZ RADĘ FUNDUSZU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Dane Kredytobiorcy/Kredytobiorców¹ 

Dokument tożsamościNr PeselNazwisko

Kod pocztowy:Kraj: Miasto/Miejscowość: Ulica, nr domu, nr lokalu

Adres korespondencyjny Kredytobiorcy/Kredytobiorców¹ 

jeśli inny niż adres zamieszkania:

Kraj: Miasto/Miejscowość: Kod pocztowy:

W przypadku podtrzymania przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców decyzji Kredytodawcy o odrzuceniu Wniosku o udzielenie 

wsparcia/Wniosku o pożyczkę na spłatę zadłużenia/Wniosku o promesę ¹, zobowiązuję się do uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 8a ust. 10 pkt 2 

Ustawy, w terminie i na rachunek wskazany w informacji przekazanej przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 

W przypadku, gdy Wniosek składany jest przez więcej niż dwóch Kredytobiorców należy wypełnić dodatkowy formularz "Dane osobowe pozostałych Kredytobiorców" - 

załącznik nr 1 do Wniosku

zawartej z  

Kredytodawcą:

w związku z udzielonym Kredytem mieszkaniowym na podstawie umowy kredytu mieszkaniowego: 

z dnia: 

Kredytobiorca 1

CZĘŚĆ I  - WYPEŁNIA KREDYTOBIORCA/KREDYTOBIORCY

Oświadczenie Kredytobiorcy/Kredytobiorców¹

Załącznik nr 6 do umowy współpracy     

  -

  -

  -

Ulica, nr domu, nr lokalu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej 

sytuacji finansowej, zwanej dalej „Ustawą”, wnioskuję o dodatkową weryfikację: 

Data i państwo urodzenia (w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamosci

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamosci

Data i państwo urodzenia (w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL
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Wpisać lub wybrać z listy rozwijalnej, w przypadku elektronicznego wypełniania wniosku,  jedną z poniższych przesłanek:

Załączniki do Wniosku:

Ilość rat 

Wsparcia:

Załączniki do Wniosku:

1)

2)

3)

a)

b)

c)

d)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Wypełnić jeżeli wniosek dotyczy udzielenia Wsparcia

³ Wypełnić jeżeli wniosek dotyczy udzielenia Pożyczki na spłatę zadłużenia

Imię i nazwisko, stanowisko i podpis osoby przyjmującej wniosek w imieniu Kredytodawcy

Data i podpis Kredytobiorcy /Data i  podpisy Kredytobiorców¹

POŻYCZKA NA SPŁATĘ  ZADŁUŻENIA³

Wnioskowana kwota Pożyczki na spłatę 

zadłużenia w złotych

Wniosek o udzielenie wsparcia/Wniosek o pożyczki na spłatę zadłużenia¹ wraz z załącznikami złożonymi u Kredytodawcy

Uzasadnienie Kredytodawcy odmowy udzielenia Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia¹

Słownie:

Waluta spłaty Kredytu 

mieszkaniowego

Przesłanka udzielenia wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia wskazana we wniosku ¹

Słownie:

Liczba dokumentów 

Dane osobowe pozostałych Kredytobiorców - załącznik nr 1 do Wniosku

CZĘŚĆ II - WYPEŁNIA KREDYTODAWCA

Waluta spłaty Kredytu 

mieszkaniowego

WSPARCIE²

Wysokość raty 

Wsparcia w PLN

art. 3 ust. 1 pkt. 2 Ustawy - gdy stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej Raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego 

kredytobiorcy (wartość wskaźnika RdD) przekracza 50%, lub 

art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Ustawy – miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza w przypadku 

gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, 

lub

art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b) Ustawy – miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza w przypadku 

gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej 

ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy

Inne dokumenty przedłożone Kredytodawcy wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia:

(wpisać jakie)

Liczba dokumentów 

art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - posiadania przez co najmniej jednego z Kredytobiorców  statusu bezrobotnego w dniu złożenia Wniosku o udzielenie Wsparcie, lub

Wnioskowana kwota Wsparcia 

w złotych:
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Wybierz jedną z przesłanek:
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Wybierz jedną z przesłanek:

art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - posiadania przez co najmniej jednego z Kredytobiorców  statusu 

bezrobotnego w dniu złożenia Wniosku o udzielenie Wsparcie
art. 3 ust. 1 pkt. 2 Ustawy - gdy stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej 

Raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy 
art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Ustawy – miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o 

miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza w przypadku gospodarstwa 

jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b) Ustawy – miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o 

miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza w przypadku gospodarstwa 

wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków 
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Załącznik nr 1 do Wniosku

Dane osobowe pozostałych Kredytobiorców:

3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 3.6 3.7 3.8

4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 4.7 4.8

5.1 5.2 5.3 5.4

5.5 Kraj: 5.6 5.7 5.8

 - 

Adres zamieszkania:

Miasto/Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica nr domu/nr lokalu

Imię (imiona) Nazwisko Nr Pesel

Załącznik do Wniosku Kredytobiorcy o dodatkową weryfikację przez Radę Funduszu Wsparcia Krdytobiorców

Kredytobiorca 3

Imię (imiona) Nazwisko Nr Pesel Dokument tożsamości

(Załącznik należy wypełnić jeżeli Wniosek składany jest przez więcej niż dwóch Kredytobiorców. 

Na załączniku podpisują się Kredytobiorcy których dane zostały wpisane)

Miasto/Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica nr domu/nr lokalu

Adres zamieszkania:

Kraj:

Adres zamieszkania:

Kraj: Miasto/Miejscowość:

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamosci

Data i państwo urodzenia (w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL

Data, imię i nazwisko, stanowisko i podpis osoby przyjmującej dokument w imieniu Kredytodawcy

Data i podpis/podpisy Kredytobiorcy/Kredytobiorców

Kredytobiorca 4

NazwiskoImię (imiona) Nr Pesel Dokument tożsamości

 - 

Dokument tożsamości

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamosci

Data i państwo urodzenia (w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL

Data i państwo urodzenia (w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamosci

Kod pocztowy: Ulica nr domu/nr lokalu

 - 

Kredytobiorca 5
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