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data przyjęcia
formularza:

miejscowość:

Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
Nr wniosku:
Czy kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych?

tak  
nie
Kwota kredytu

Przeznaczenie kredytu
Zakup nieruchomości (cel mieszkaniowy nie mniejszy niż 70% łącznej kwoty kredytu)
rynek wtórny  

rynek pierwotny  

działka budowlana

,

zł

,

zł

,

zł

,

zł

refinansowanie kosztów (np. sądowych, wyceny nieruchomości, prowizji agencji nieruchomości,
notarialnych)
Konsolidacja zobowiązań

,

zł

Cel dowolny

,

zł

dom  
mieszkanie
Budowa domu/dokończenie budowy domu
Remont (rozbudowa, przebudowa, adaptacja, wykończenie, modernizacja, odbudowa, nadbudowa)
wymaga pozwolenia na budowę  
Refinansowanie

nie wymaga pozwolenia na budowę

spłata kredytu mieszkaniowego
wydatków mieszkaniowych (np. wkładu własnego, zadatku, faktur, rachunków,
zakupu nieruchomości potwierdzonego Aktem Notarialnym)

Nieruchomość kredytowana
/
Numer Księgi Wieczystej
Ulica
Kod pocztowy lub województwo
Czy kredytobiorcy przeprowadzą się do kredytowanej nieruchomości?

/

,

Wartość nieruchomości
Nr domu/nr mieszkania
Miejscowość
tak  

Nieruchomość zabezpieczająca kredyt

zł

nie

hipoteka na innej nieruchomości

hipoteka na nieruchomości kredytowanej  

W przypadku innej nieruchomości proszę wypełnić poniższe pola dotyczące nieruchomości, na której zostanie ustanowiona
hipoteka
Wartość nieruchomości
(z operatu szacunkowego lub cena transakcyjna z umowy (rynek pierwotny))
/
/
Numer Księgi Wieczystej
,
zł
Nr domu/nr mieszkania
Ulica
Kod pocztowy lub województwo
Miejscowość
Czy hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej?
tak  
nie
Środki finansowe Wnioskodawców

Do wniesienia przed uruchomieniem kredytu

brak  

w gotówce

,

zł

Do wniesienia po uruchomieniu kredytu

brak  

w gotówce

,

zł

,

zł

Dopłata MdM (dofinansowanie wkładu własnego – w przypadku kredytu MdM)
Środki własne wniesione w formie działki budowlanej

tak  

Spłata kredytu
Uruchomienie

jednorazowo  

System spłaty

raty równe (annuitetowe)  

Okres spłaty

w transzach, liczba transz
raty malejące

miesięcy (dla MdM min. 180 miesięcy)

5  
Dzień spłaty
Ubezpieczenie nieruchomości

10  

15  

20  

ubezpieczenie w Euro Bank S.A.
kredytowane  

nie

niekredytowane

25

Okres płatności składki  

1 rok  

5 lat

Okres płatności składki  

miesięcznie  

Wariant ubezpieczenia  

II (podstawowy)  

cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie Kredytobiorców w Euro Bank S.A.
kredytowane  

niekredytowane

cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

1 rok  

5 lat

III (rozszerzony)

Ubezpieczenie na wypadek ryzyka utraty pracy
ubezpieczenie Kredytobiorców w Euro Bank S.A.
kredytowane  

niekredytowane

cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Oferta

Okres płatności składki  

1rok  

3 lata  

Wariant ubezpieczenia  

II (podstawowy)  

5 lat
III (rozszerzony)

Posiadam/y konto osobiste w pakiecie:

NISKI PROCENT

w pełni

prestige

active

na co dzień

techniczne

Wnioskuję/my o konto osobiste w pakiecie:

prowizja 0% z marżą podwyższoną o 0,3 p.p

w pełni

ROR z wpływem wynagrodzenia – obniżenie marży o 0,15 p.p.

techniczne

ubezpieczenie na życie z oferty Banku – obniżenie marży o 0,1 p.p. Nr PESEL Właściciela
Nr PESEL Współwłaściciela

ubezpieczenie na wypadek utraty pracy z oferty Banku
			

marża niższa o 0,1 p.p.

			

prowizja niższa o 1 p.p.

Wnioskuję/my o wydanie karty kredytowej:
Visa Classic

karta kredytowa – obniżenie marży o 0,05 p.p.

z limitem

lokata na 12 miesięcy – obniżenie marży o 0,05 p.p.

kredytowana  

Obciążenia gospodarstw domowych
Nr
Liczba osób w Liczba dzieci
Gospodarstwa gospodarstwie
(w tym dzieci)

2.
3.
4.

,

zł

Nr PESEL Wnioskodawcy

PROMOCJA, jaka
PROWIZJA

1.

Visa Gold Perfect

Utrzymanie
nieruchomości (np.
czynsz, woda, prąd,
gaz)

niekredytowana

Comiesięczne wydatki Inne comiesięczne
Data urodzenia
na życie
wydatki (np. alimenty, najmłodszego
ubezpieczenia)
dziecka w
gospodarstwie

1  
3  

2
więcej

,

zł

,

zł

,

zł

1  
3  

2
więcej

,

zł

,

zł

,

zł

1  
3  

2
więcej

,

zł

,

zł

,

zł

1  
3  

2
więcej

,

zł

,

zł

,

zł

Imiona i nazwisko Wnioskodawcy

Czytelny podpis

Gospodarstwo domowe
nr 1
nr 2
nr 3

1.
PESEL
2.
PESEL
3.
PESEL
4.
PESEL

Euro Bank S. A. informuje, iż ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez wskazania przyczyny.
Jeżeli odmowa udzielenia kredytu hipotecznego następuje na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, Bank przekazuje Wnioskodawcy
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych lub zbiór danych, w których tego sprawdzenia dokonano.

Podpis i pieczęć pracownika Banku/Partnera Sprzedaży

Miejscowość i data złożenia formularza

Uwagi do formularza

Potwierdzenie złożenia kompletu wniosku kredytowego
Wniosek o kredyt hipoteczny wraz z kompletem dokumentów wymaganych
do podjęcia Decyzji kredytowej, wskazanych w „Zestawieniu dokumentów
wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.”
został złożony przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców w dniu:

Podpis i pieczęć pracownika Banku

nr 4

