
Nieruchomość 

Rodzaj nabywanej nieruchomości (mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działka) 

Forma własności (własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu, udział itp.)

Rynek (pierwotny / wtórny) 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości

Czy jest pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie? 

Czy została podpisana umowa rezerwacyjna / przedwstępna / deweloperska ? 

Czy przedmiot zabezpieczenia jest jednocześnie przedmiotem kredytowania?

Czy dysponuje drugą (inną) nieruchomością pod zabezpieczenie? (używane w 
przypadku braku wkładu własnego oraz chęci ustanowienia hipoteki nie na 
nabywanej nieruchomości).

Deadline (ważność rezerwacji, termin podpisania umowy przedwstępnej / 
deweloperskiej / przystąpienia do aktu) 

Finansowanie (wstępne preferencje)

Cena nabycia nieruchomości (w rozbiciu na lokal, miejsce postojowe, 
komórkę itp.)

Czy wykończenie / remont również z kredytu? Jaka kwota?

Przewidywany wkład własny (rekomendowane min. 20%, jednak dla 10% 
również są dostępne oferty).

Szacowana wysokość kredytu

Cel (zakup, zakup z wykończeniem, budowa domu, remont, refinans, 
konsolidacja innych zobowiązań)

Oczekiwany okres kredytowania

Czy przewidywane nadpłacanie kredytu / wcześniejsza spłata?  
Od kiedy?

Maksymalna akceptowalna wysokość miesięcznej raty

Rodzaj rat (równe / malejące) 

                            

Dokładny opis oczekiwań, priorytetów oraz istotne informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



Kredytobiorcy #1 #2

Imię i nazwisko 

Wiek

Stan cywilny

Rozdzielność majątkowa (tak / nie)

Obywatelstwo 

Waluta uzyskiwanego dochodu

Kraj uzyskiwania dochodu 

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy i zawód / branża 

Źródło głównego dochodu (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, 
działalność gospodarcza*, kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o 
dzieło, renta, emerytura) 

Miesięczny dochód netto w rozbiciu na podstawę + premie i dodatki). 
Dla umów o pracę średnia z 3 ostatnich miesięcy, dla umów zlecenie i dzieło z 12 
miesięcy, renta i emerytura z ostatniej wypłaty.

Źródło dodatkowego dochodu (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, 
działalność gospodarcza*, kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o 
dzieło, renta, emerytura) 

Miesięczny dochód netto w rozbiciu na podstawę + premie i dodatki). 
Dla umów o pracę średnia z 3 ostatnich miesięcy, dla umów zlecenie i dzieło z 12 
miesięcy, renta i emerytura z ostatniej wypłaty.

* W przypadku działalności gospodarczej / spółek i innych podmiotów idź do str. 3

Zobowiązania prywatne

Ilość osób na utrzymaniu (dzieci do 18 roku życia i osoby bez dochodu w 
gospodarstwie jeśli brak rozdzielności majątkowej) 

Kredyty gotówkowe (łączne saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty

Kredyty hipoteczne (łączne saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty 
Przyznane limity kart kredytowych 

Karty kredytowe (wysokość przyznanego limitu)

Debet (wysokość przyznanego limitu)

Czy występowały problemy ze spłatą w ciągu ostatnich 5 lat 

(problemy w BIK’u i innych rejestrach) 



Działalność gospodarcza 

Forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta 
podatkowa)

Forma prowadzonej działalności (jednoosobowa 
działalność gospodarcza, sp. z o.o., sp. k., sp. j. itp).

Od kiedy prowadzona działalność i branża

Przychód z PIT za rok ubiegły

Dochód brutto z PIT za rok ubiegły

Przychód za okred od stycznia do teraz

Dochód brutto za okres od stycznia do teraz

Odpisy amortyzacyjne (miesięcznie)

Czy zaleganie z ZUS / US ? 

Zobowiązania firmowe 

Kredyty obrotowe i gotówkowe (łączne saldo do spłaty) Wysokość i waluta 
miesięcznej raty

Kredyty zabezpieczone (łączne saldo do spłaty) Wysokość i waluta 
miesięcznej raty 

Limit w rachunku (przyznana kwota) 

Leasingi

Pozostałe zobowiązania (jakie?)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych oraz pozostałych informacji zawartych w niniejszym 
formularzu przez podmiot Harveo dla potrzeb oceny sytuacji klienta, czynności niezbędnych do realizacji procesu uzyskiwania finansowania 
oraz czynności procesowych z nim związanych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dziennik ustaw nr 133 
poz 883. Powyższe dane chronione są tajemnicą bankową.

……………………………………………………

Data i podpisy
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