….............................. , dn. ...............................
Bank Gospodarstwa Krajowego

Zawiadomienie BGK o przyznaniu premii kompensacyjnej nr ………………………………………
Wniosek nr …………………………………………………………………………………………….
ZAWIADOMIENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYPŁATY PREMII KOMPENSACYJNEJ
(ŚRODKI WŁASNE)
Ja/My*,
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………..................
(pełna nazwa Inwestora)

oświadczam/y*,
że
poniosłem/ponieśliśmy*
wydatki
na
realizację
przedsięwzięcia
remontowego/remontu* zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym przeze mnie/przez nas* we
wniosku, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
Wysokość poniesionych wydatków w kwocie…………………zł potwierdzam/y* załączonymi fakturami w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
Oświadczam/y*, że załączone do Zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii
kompensacyjnej (środki własne) faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
zostały wystawione na osobę fizyczną, której została przyznana premia kompensacyjna oraz nie
stanowią kosztu prowadzonej działalności gospodarczej.
Kwotę przysługującej premii kompensacyjnej proszę/prosimy* przekazać na rachunek numer:
………………………………………………………………………………………………..
Dane właściciela rachunku:
Nazwa/imię i nazwisko
Ulica, numer
Miejscowość
Kod pocztowy

………………………………………………………..…
(podpis inwestora/ pełnomocnika)

W załączeniu:
1) Faktury
2) Inne……….
* niepotrzebne skreślić

….............................. , dn. ......................

………………………………………………..
………………………………………………..
(inwestor – imię i nazwisko)

Dotyczy:

zawiadomienia BGK z dnia ……………....…., nr …………………. w sprawie przyznania premii
kompensacyjnej (środki własne)

OŚWIADCZENIE
dotyczące realizacji przedsięwzięcia remontowego/ remontu budynku jednorodzinnego*
zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku
o przyznanie premii kompensacyjnej (środki własne)

Niniejszym oświadczam/y, że przedsięwzięcie remontowe/remont* budynku dotyczące
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
.
(pełny adres modernizowanego obiektu – ulica, numer, miejscowość)
zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku.
Wykonane prace są przedsięwzięciem remontowym/ remontem zgodnym z wymogami ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r., poz. 966, z późn.
zm.) nie dotyczą części usługowych budynku, prac w lokalach użytkowych i nie stanowią bieżącej
konserwacji w myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, z późn. zm.).

……………………………………………………………
(podpis inwestora/ pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

