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NR WNIOSKU (WYPEŁNIA BANK) 

MIEJSCOWOŚĆ

– –
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK)

Wnioskowany kredyt

 Mieszkaniowy

Rynek pierwotny Rynek wtórny Zakup/budowa Budowa domu

Działka Remont Zakup/budowa GKM Inny, jaki

 Pożyczka hipoteczna, przeznaczenie 

Koszty inwestycji Środki własne

Cena zakupu/koszt budowy  Dotychczasowe nakłady 

Koszt remontu/modernizacji Oszczędności 

Koszt wyposażenia Planowana sprzedaż majątku 

Inne 

Kwota kredytu 
(bez prowizji)

Oprocentowanie  zmienne  stałe na 5 lat Okres kredytowania m-cy Typ rat  równe  malejące

Dzień spłaty Prowizja za udzielenie kredytu  kredytowana niekredytowana

Sposób wypłaty kredytu  jednorazowo  w transzach

– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku

– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku

– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku

– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku
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– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku

– –
Data (dzień-miesiąc-rok) Właściciel rachunku Kwota wypłaty

Nr rachunku

Karencja w spłacie kapitału (dotyczy wypłaty jednorazowej)  Tak  Nie

Karencja w spłacie kapitału – na okres  miesięcy od dnia uruchomienia kredytu

Karencja w spłacie kapitału (dotyczy wypłaty w transzach) – na okres  miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy*

Konto do obsługi kredytu

Nr rachunku 

Właściciel rachunku 

Opis kredytowanej nieruchomości

Rodzaj nieruchomości  Dom  Mieszkanie  Działka  Inna, jaka 

Adres: KW nr 

prowadzona przez Sąd w Cena nieruchomości 
/wartość rynkowa**  

Opis nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (wypełnić w przypadku, gdy jest inna niż nieruchomość kredytowana)

Rodzaj nieruchomości  Dom  Mieszkanie  Działka  Inna, jaka 

Adres: KW nr 

prowadzona przez Sąd w Cena nieruchomości 
/wartość rynkowa**  

Jestem zainteresowana/-y skorzystaniem z oferty kredytu hipotecznego:
z ubezpieczeniem na życie Spokojna Hipoteka 

z ubezpieczeniem nieruchomości Locum Comfort  

z kartą kredytową

- wnioskowana wysokość limitu karty kredytowej PLN

- wnioskodawca zainteresowany ofertą karty kredytowej (imię i nazwisko)

z kontem osobistym

bez dodatkowych produktów i usług

Oświadczam, że:

1. 
2. 
3. Zostałam/-em poinformowana/-ny, że w ofercie Banku jest kredyt hipoteczny zarówno ze zmienną stopą procentową, jak i z okresowo stałą stopą procentową (na 5 lat).
4. Zostałam/-em poinformowana/-ny o ryzyku stopy procentowej wynikającym z zaciągnięcia kredytu ze zmienną stopą procentową, jak również o ryzyku stopy procentowej wynikającym 

z zaciągnięcia kredytu z okresowo stałą stopą procentową oraz jestem świadoma/-y jego ponoszenia.

 *  Okres wnioskowanej karencji należy określić uwzględniając zasadę, że kredyty mieszkaniowe uruchamiane w transzach standardowo objęte są karencją w spłacie kapitału w okresie od dnia uruchomienia 
pierwszej transzy do dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

**  Należy wpisać wartość rynkową, jeżeli jest znana.

5. Zostałam/-em poinformowana/-ny, że kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie, w której uzyskuję większość moich dochodów.
6. Zostałam/-em poinformowana/-ny, że ocena zdolności kredytowej dokonywana będzie na podstawie dokumentów dołączonych do niniejszego wniosku oraz informacji 

zgromadzonych w bazach danych oraz wewnętrznych zbiorach danych.

NR WNIOSKU (WYPEŁNIA BANK) 

 Środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu/ pożyczki/ dotacji.
Otrzymałam/-em „Informację dla kredytobiorców dotyczącą ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego".

 Tak  Nie

 Tak  Nie

 Tak  Nie

 Tak  Nie

 Tak  Nie
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 Wyrażam zgodę na przekazanie decyzji kredytowej w terminie przed 21 dniem od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

 Wyrażam zgodę na przekazanie formularza informacyjnego, decyzji kredytowej i umowy o kredyt hipoteczny drogą elektroniczną, na podany niżej adres e-mail.

Adres e-mail Nr telefonu (do przekazania hasła dostępu do dokumentu)

Oświadczamy, że przekazanie formularza informacyjnego, decyzji kredytowej i umowy kredytu hipotecznego do rąk własnych któregokolwiek z wnioskodawców lub 
przesłanie wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na wskazany/-e w niniejszym wniosku adres/-y e-mail odnosi skutek w stosunku do wszystkich wnioskodawców 
(dotyczy sytuacji, gdy wniosek składany jest przez więcej niż jednego wnioskodawcę).

DANE POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oświadczam, że Pośrednik/Agent Santander Bank Polska S.A. przekazał mi informację w zakresie wymaganym przez art. 17 Ustawy
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami i poinformował mnie, iż pobierze 
wynagrodzenie od Banku za wykonane czynności, które doprowadzą do zawarcia przeze mnie/nas umowy z Bankiem.

 Tak  Nie  Nie dotyczy

Oświadczam, że otrzymałam/-em informację, że wniosek przyjęty przez Pośrednika zostanie skierowany do procesowania przez Agenta 

(imię i nazwisko Agenta Santander Bank Polska S.A.)

Santander Bank Polska S.A. współpracującego z Bankiem: Tak  Nie  Nie dotyczy ………………………………………………………………………...……………………………………………………..
………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...

 Wniosek przyjęty w Oddziale  Wniosek przyjęty przez Pośrednika Wniosek przyjęty przez 
Agenta Santander Bank Polska S.A.

Nazwa Pośrednika

Nazwa Agenta Santander Bank Polska S.A.

Imię i nazwisko przyjmującego wniosek

Adres e-mail:

Nr telefonu

NR WNIOSKU (WYPEŁNIA BANK) 

Wnioskodawca 1.

Imię i nazwisko

Nr PESEL Podpis

Wnioskodawca 2.

Imię i nazwisko

Nr PESEL Podpis

Wnioskodawca 3.

Imię i nazwisko

Nr PESEL PODPIS
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Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu  
(Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 021 893 140 zł.

Wnioskodawca 4.

Imię i nazwisko

Nr PESEL Podpis

Wnioskodawca 5.

Imię i nazwisko

Nr PESEL Podpis

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK

Tożsamość Klienta/ów została potwierdzona przez pracownika Banku/Agenta Santander Bank Polska S.A./Pośrednika, w jego obecności złożono także podpisy.

data, stempel imienny i podpis pracownika Banku/Agenta Santander Bank Polska S.A./Pośrednika

………………………………………………………………………...………………………………...………………………………...………………..

NR WNIOSKU (WYPEŁNIA BANK) 
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