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 KOMPENSACYJNEJ
(KREDYT)
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:

Dzień nabycia tytułu
prawnego do
własności budynku:

PESEL lub nazwa i numer Adres zamieszkania:
dokumentu tożsamości
(dot. cudzoziemców):

1.
2.
3.
4.
…
Adres do korespondencji:

Telefon:

Adres obiektu:

Lokalizacja inwestycji:
□ miasto do 20 tys.
□ miasto 21 – 50 tys.
□ miasto 51 – 100 tys.

Rodzaj modernizowanego obiektu:

□ Budynek mieszkalny wielorodzinny

Fax/ e-mail:

□ miasto 101 – 300 tys.
□ miasto pow. 300 tys.
□ wieś
□ Budynek mieszkalny jednorodzinny

CZĘŚĆ II - PRZEDMIOT WNIOSKU
1. Wnioskuję/my o przyznanie premii kompensacyjnej w wysokości …………………………………zł
(słownie zł…………………………………………………………………..…………………………)
w związku z realizacją przedsięwzięcia remontowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia remontowego …………………………………….
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CZĘŚĆ III - INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI KWATERUNKOWYCH
Liczba lokali kwaterunkowych w budynku mieszkalnym

Lp.

Powierzchnia użytkowa każdego
z lokali kwaterunkowych

Nr
lokalu

Okres (w miesiącach)
obowiązywania ograniczeń1 w
stosunku do każdego z lokali
kwaterunkowych2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oświadczenie Wnioskodawcy:
1. Oświadczam/y, że znam/y zasady przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii
kompensacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięć remontowych, o których mowa w ustawie
z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr
223, poz.1459 z późn.zm.).
2. Oświadczam/y, że udostępnię/my Bankowi Gospodarstwa Krajowego dodatkowe wyjaśnienia,
informacje, dokumenty dotyczące przedmiotowego wniosku.
3. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez BGK - informacji zamieszczonych
w niniejszym wniosku stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.

………………….., ……………………
(miejscowość)

(data)

………………………………………………..………
(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ IV - ( WYPEŁNIA BANK KREDYTUJĄCY )
I. BANK KREDYTUJĄCY
1. Dane Banku (Oddziału Banku)

1

Nazwa:

…………………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………………..

Numer rozliczeniowy:

…………………………………………………………………………………..

dotyczy ograniczeń określonych w art. 2 pkt 13 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008,
w jakimkolwiek okresie pomiędzy 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.
2
Liczba miesięcy zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę.
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2. Dane osoby prowadzącej sprawę w banku kredytującym

Imię i Nazwisko:

………………………………………………………………………………………….

e-mail:

………………………………………………………………………………………….

nr telefonu:

………………………………………………………………………………………….

nr fax.:

………………………………………………………………………………………….

3. Na podstawie dokumentów udostępnionych przez wnioskodawcę bank kredytujący informuje, że

Wnioskodawca uprawniony jest do ubiegania się o premię kompensacyjną zgodnie z art. 10 ust. 1-2
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Dane do wyliczenia premii kompensacyjnej:

1
2
3

CHARAKTERYSTYKA PREDSIĘWZIĘCIAREMONTOWEGO
Całkowity koszt przedsięwzięcia
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia na dzień złożenia wniosku
Wskaźnik przeliczeniowy określony w art. 2 pkt 14 ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.
(Dz.U. Nr 223 poz. 1459 z późn.zm.)

zł

zł

5. Bank Kredytujący oświadcza, że w załączonej do wniosku umowie kredytowej znajdują się wszystkie

zapisy wskazane w załączniku nr 6 do Umowy współpracy.

CZĘŚĆ V – ZAŁĄCZNIKI:
1. Uwierzytelnione przez bank kredytujący kopie dokumentów potwierdzających informacje dot. lokali
kwaterunkowych, zamieszczone w III części wniosku.
2. Dokumenty potwierdzające, że inwestorowi przysługuje premia kompensacyjna.

Za zgodność podpisów Wnioskodawcy w części III oraz danych zawartych w części IV:

………………….., ……………………
(miejscowość)

………………….……………………..…
(pieczęć i podpisy za bank kredytujący)

(data)
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