UWAGA – poniższy wniosek ma charakter wzoru. Oryginał wniosku należy pobrać z banku
kredytującego, w którym Inwestor będzie ubiegał się o premię remontową.
Da ta wpływu wni os ku do ba nku
kredytującego

Da ta wpływu wni os ku do BGK

Numer wni os ku w BGK

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII KOMPENSACYJNEJ (KREDYT)
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:

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

Adres
zamieszkania:

Dzień-miesiąc-rok
nabycia udziału w
budynku
mieszkalnym albo
części budynku
mieszkalnego:

Wielkość nabytego
udziału w budynku
mieszkalnym albo części
budynku mieszkalnego:

1.

2.

3.

4.

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

Telefon:

e-mail:

Adres budynku mieszkalnego:
ulica i numer:

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

miejscowość:
kod pocztowy:

□ miasto 101 – 300 tys.
□ miasto pow. 300 tys.
□ wieś

województwo:
powiat:
Budynek objęty ochroną konserwatorską:

□ TAK

□ NIE

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 do dnia: …………………………………….
3. Liczba lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku…………………………………………………….
4. Liczba lokali kwaterunkowych znajdujących się w budynku…………………………………………....

CZĘŚĆ III - INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI KWATERUNKOWYCH
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny, że wymienione
poniżej lokale były lokalami kwaterunkowymi, o wskazanej powierzchni użytkowej oraz okresie
obowiązywania ograniczeń.

Lp.

Nr
lokalu

Powierzchnia użytkowa każdego
z lokali kwaterunkowych

Okres obowiązywania ograniczeń 1 w stosunku do
każdego z lokali kwaterunkowych
od (dzień-miesiąc-rok) do (dzień-miesiąc-rok)

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
kompensacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia remontowego, o którym mowa w ustawie
z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r., poz.
130, z późn. zm.).
2. Oświadczam/y, że otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania i wypłacania przez
BGK premii ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów i akceptujemy jego treść.
3. Oświadczam/y, że udostępnię/my Bankowi Gospodarstwa Krajowego dodatkowe wyjaśnienia,
informacje, dokumenty dotyczące przedmiotowego wniosku.
4. Oświadczam/y, że zostałem/liśmy poinformowany/i, 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/nam prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) przysługuje mi/nam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1

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.
* niepotrzebne skreślić
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5. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na powierzenie moich/naszych danych osobowych BGK oraz
podmiotom, którym BGK zleca dokonanie weryfikacji załączonego audytu - informacji
zamieszczonych w niniejszym wniosku stanowiących dane osobowe.
6. 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)

Nazwa:

…………………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………………..

Numer rozliczeniowy:

…………………………………………………………………………………..

2. Dane osoby prowadzącej sprawę w banku kredytującym

Imię i Nazwisko:

………………………………………………………………………………………….

e-mail:

………………………………………………………………………………………….

nr telefonu:

………………………………………………………………………………………….

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 i
ust. 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Dane do wyliczenia premii kompensacyjnej:

1

CHARAKTERYSTYKA PREDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO
Całkowity koszt przedsięwzięcia

2

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia na dzień złożenia wniosku

3

Wskaźnik przeliczeniowy określony w art. 2 pkt 14 ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008
r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 130, 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. Dokumenty potwierdzające, że inwestorowi przysługuje premia kompensacyjna.
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a. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, a w przypadku wyodrębnionych lokali odpisy ksiąg
wieczystych lokali kwaterunkowych będących własnością wnioskodawców (nie starszy/e niż 3
miesiące),
b. Dokumenty stanowiące podstawę nabycia budynku mieszkalnego albo części budynku
mieszkalnego.
2. Dokumenty potwierdzające informacje dot. lokali kwaterunkowych wymienionych w III części
wniosku.
Za zgodność podpisów złożonych w imieniu Wnioskodawcy w części III oraz za zgodność danych
zawartych w części IV wniosku:

………………………...,

……………………

……………………………….……………………..…

(miejscowość)

(data)

(pieczęć i podpisy za bank kredytujący)
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