UWAGA – poniższy wniosek ma charakter wzoru. Oryginał wniosku należy pobrać z banku
kredytującego, w którym Inwestor będzie ubiegał się o premię remontową.
Data wpływu wniosku do banku kredytującego

Data wpływu wniosku do BGK

Numer wniosku w BGK

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII REMONTOWEJ
CZĘŚĆ I. Informacje o inwestorze:
Pełna nazwa lub nazwisko i imię:

REGON lub PESEL:

Województwo:

Telefon:

Powiat:

e-mail:

NIP:
Gmina:
Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer):

Adres do korespondencji (nazwa adresata, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer):

Status prawny inwestora:
□ Wspólnota mieszkaniowa

□ Spółdzielnia mieszkaniowa

□ JST

□ Spółka prawa handlowego

□ Osoba fizyczna

□ Inny inwestor

□ TBS

CZĘŚĆ II. Oświadczenie inwestora – budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia remontowego:
1. Rozpoczęcie użytkowania budynku nastąpiło:
□ przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub
□ co najmniej 20 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku do banku kredytującego oraz:
1) budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;
2) budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie
wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.
2. Budynek:
□ jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
□ nie jest wpisany do rejestru zabytków lub nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
CZĘŚĆ III. Oświadczenie inwestora – spełnienie warunków dla zwiększonej premii remontowej, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków:
□ warunki niespełnione lub
□ warunki spełnione, tym samym:
1) wszystkie udziały albo akcje spółki, należą do gminy – dotyczy, jeśli inwestorem jest spółka prawa
handlowego;
2) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
3) budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajduje się na obszarze, na którym
obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska.

CZĘŚĆ IV. Oświadczenie inwestora – działalność gospodarcza (nie dotyczy, jeśli warunki, o których mowa
w Części III wniosku są spełnione):
W budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego:
□ nie prowadzę działalności gospodarczej lub
□ prowadzę działalność gospodarczą, tym samym:
1) w bieżącym roku podatkowym i dwóch latach poprzedzających ten rok:
□ nie uzyskałem pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub
□ uzyskałem pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w łącznej kwocie
………………….….. EURO.
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej jestem:
□ mikroprzedsiębiorcą □ małym przedsiębiorcą □ średnim przedsiębiorcą □ innym przedsiębiorcą
Składając przedmiotowe oświadczenie jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
CZĘŚĆ V. Oświadczenie inwestora – informacje ogólne:
1. Znam zasady przyznawania przez BGK premii remontowej, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i wypłacania przez BGK premii ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów i akceptuję jego treść.
3. Kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które
uzyskano wsparcie ze środków publicznych.
4. Nie ubiegam się jednocześnie o przyznanie innej premii na ten sam zakres prac.
5. Zostałem poinformowany, że:
1) administratorem danych osobowych jest ……………………………………………… (nazwa banku kredytującego);
2) kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
możliwy
jest
pod
adresem
e-mail: ……………………………..………., tel. ……………………………………………;
3) dane osobowe pozyskane w związku z niniejszym wnioskiem będą przetwarzane w celu realizacji wniosku
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń;
5) przysługuje mi prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej:
https://..................
6. Wyrażam zgodę na powierzenie BGK oraz weryfikatorowi moich danych osobowych oraz informacji
zamieszczonych w niniejszym wniosku stanowiących dane osobowe - dotyczy inwestora, występującego
z niniejszym wnioskiem jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą.
7. Udostępnię BGK dodatkowe wyjaśnienia, informacje, dokumenty dotyczące przedmiotowego wniosku.
8. Dane zawarte w niniejszym wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.

……………….…...,
(miejscowość)

…………………
(data)

……………………………………………….…….……………………………..…………………….……
(pieczęć i podpis/y inwestora/osób upoważnionych w imieniu inwestora)
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CZĘŚĆ VI. (wypełnia bank kredytujący):
1. Dane banku kredytującego (oddziału banku)
Nazwa:

………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………

Numer rozliczeniowy:
………………………………………………………………………………
2. Dane osoby prowadzącej sprawę w banku kredytującym
Imię i Nazwisko:

………………………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………………………

nr telefonu:

………………………………………………………………………………

3. Bank kredytujący oświadcza, że w załączonej do wniosku umowie kredytowej znajdują się wszystkie zapisy
wskazane we właściwym wzorze postanowień do umowy kredytu, o którym mowa w Umowie współpracy.
CZĘŚĆ VII. – Załączniki (wypełnia bank kredytujący):
1. Oryginał audytu remontowego oprawiony w okładkę formatu A_4, w sposób uniemożliwiający jego
zdekompletowanie.
2. Oryginał/kopia
(poświadczona
za
zgodność
z
oryginałem)
umowy
kredytu
nr
…...........................................................................................................................................................
3. Zaświadczenie o wysokości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
uzyskanej w bieżącym roku podatkowym i dwóch latach poprzedzających ten rok – jeśli inwestor nie
oświadczył w części IV wniosku o wysokości uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie
w tym okresie.
4. Wniosek o przyznanie przez BGK premii kompensacyjnej (kredyt) – jeśli inwestor ubiega się jednocześnie
o przyznanie premii kompensacyjnej.
Za zgodność podpisów inwestora/osób upoważnionych w imieniu inwestora złożonych na wniosku oraz za
zgodność danych zawartych w części VI i VII wniosku:

………………………..,
(miejscowość)

……………………
(data)

……...…………………………….………………………………………………………….……..…
(pieczęć banku kredytującego oraz podpis/y i pieczęcie osób
upoważnionych działających w imieniu banku kredytującego)
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