
 

 
Data wpływu ....................................... 
Wpisano do rejestru pod Nr .................................... 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU 

na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW 

Imię i nazwisko  Wnioskodawcy:  

Zwracam/y się z wnioskiem o udzielenie kredytu w kwocie ...........................złotych, (słownie złotych: 

....................................................................................................................................................................................) 

na okres ..................... miesięcy, w tym karencja ………….miesięcy.  

Spłata rat  w: 

     �......... dniu miesiąca, pierwsza rata płatna w miesiącu ................................ 20..... roku 
     � dniu miesiąca ustalonym przez Bank 

Koszt realizacji zadania  wynosi ogółem:     …………............................. zł, w tym: 

koszt kolektora słonecznego                        ............................................ zł (tj. .........%) 

koszty pozostałych elementów instalacji      ............................................ zł (tj. .........%)    

koszt instalacji / montaŜu                             ............................................ zł (tj. .........%) 

inne                                                               ........................................... zł (tj. ......... %) 

Proponowane terminy wypłaty kredytu: 

 I   transza  kwota .....................zł data………………. 
 II  transza  kwota .....................zł data………………. 
 III transza  kwota .....................zł data………………. 
 IV transza  kwota. ....................zł data………………. 
 Jednorazowo kwota…………...zł data………………. 

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty kredytu**:  
� poręczenie wg prawa cywilnego    � weksel własny in blanco     � poręczenie wekslowe     � gwarancja bankowa    � kaucja 

� przelew (cesja) wierzytelności       � zastaw      � zastaw rejestrowy       � przewłaszczenie       � hipoteka              � inne 

Adres nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie: miasto……………………..;ul…………………………..nr domu/lokalu………….. 

powierzchnia………m2 

Szacunkowa wartość zabezpieczenia wynosi ................................................. zł. 

Oświadczam/y, Ŝe proponowany przedmiot zabezpieczenia:  

� nie jest obciąŜony prawami osób trzecich, 

� jest obciąŜony prawami osób trzecich, wymienić jakich ......................................................................................................... 

Po spłacie dotacją części kredytu pozostała kwotę proszę o: 
� rozłoŜenie pozostałego kredytu z zachowaniem okresu kredytowania  �  skrócenie okresu kredytowania o spłacony kapitał.     

Do wniosku załączamy**: 

� Wniosek o dotacje NFOŚiGW  
� harmonogram rzeczowo-finansowy  
� umowa/oferta/zapytanie ofertowe –wraz z  projektem budowlano technicznym montaŜu instalacji 
� dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)  
� Pozwolenie na budowę/ potwierdzenie złoŜenia do odpowiedniego organu  zawiadomienia o planowanych pracach 
� zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  
� kartę informacyjną (kartę wypełnia Kredytobiorca oraz pozostałe osoby fizyczne zobowiązane wobec BOŚ S.A. z tytułu 

zabezpieczenia wierzytelności BOŚ S.A., w tym wspólnicy spółek osobowych)   
�   dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu     
�  dokument  potwierdzający  prawo do dysponowania  lokalem  mieszkalnym/budynkiem,  w którym realizowana jest  inwestycja 

(wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej itp.)  
�   opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy  
� inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji, wymienić jakie  

.............................................................................................................................................................................. 
 

 
miejscowość, data 

 
 

podpis Wnioskodawcy 

 
Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym dokumencie z dowodem osobistym/kartą stałego pobytu (seria ......... numer............................). 
Przyjęto: 
 
 

miejscowość, data 

 
 

podpis i pieczątka pracownika Banku 

 
*/ niepotrzebne skreślić   
**/ zaznaczyć odpowiednie          


