Załącznik nr 1 do Wniosku1

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK PRZYZNANIA
WSPARCIA

IMIĘ I NAZWISKO
KREDYTOBIORCY

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYZNANIA WSPARCIA
A. Kredytobiorca oświadcza, że w dniu złożenia Wniosku:
uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie:
A.1 A.1.1
A.1.2

TAK □

NIE □

wsparcie jest nadal udzielane:

TAK □

NIE □

okres udzielonego wsparcia przekroczył 35 miesięcy2:

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

B. Kredytobiorca oświadcza, że w dniu złożenia wniosku:
Posiada status osoby bezrobotnej3
W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej:
B.1

B.1.
utrata zatrudnienia nastąpiła za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę
B.1.1 1.1
utrata zatrudnienia nastąpiła bez wypowiedzenia z winy pracownika
B.1.
w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
1.2
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

dane Powiatowego Urzędu Pracy właściwego według miejsca zamieszkania kredytobiorcy
(nazwa i adres)
B.1.
1.3

Należy wypełnić rubryki w kolorze białym, czytelnie, drukowany literami. Załącznik nr 1 należy wypełnić odrębnie dla każdego
kredytobiorcy wskazanego we Wniosku w pkt II i III.
2
Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że
wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia
przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.
3 Przez „status osoby bezrobotnej” rozumie się osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1
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B.2

B.3

B.4

Wartość wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
TAK □ NIE □
Wniosku przekracza 50%4
Miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony
o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
- w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r . o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z
TAK □ NIE □
przepisami tej ustawy,
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu dwukrotności
kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
Kredytobiorca wnosi o Wsparcie na podstawie
B.1 □6
B.2 □
B.3 □
przesłanki5:

C. Kredytobiorca oświadcza, że w chwili złożenia Wniosku:
C.1.1

C.1.2

C.1.3

jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem
TAK □ NIE □
Wniosku
posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo TAK □ NIE □
w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku
posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności
lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni
TAK □ NIE □
mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy
przed złożeniem Wniosku

D. Kredytobiorca oświadcza, że:
D.1

kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w związku z zaspokojeniem
potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy

D.2

do dnia złożenia Wniosku umowa kredytu mieszkaniowego nie została
TAK □7 NIE □
wypowiedziana

D.3

na dzień złożenia Wniosku przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty
pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu,
gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

TAK □ NIE □

TAK □8 NIE □

4

W celu obliczenia współczynnika wyrażającego relację miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do osiąganych
miesięcznie dochodów (RdD) należy podzielić kwotę miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej (z miesiąca poprzedzającego dzień
złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia) przez dochód gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (poz. E.2 w Załączniku nr 2 do Wniosku).
5
Należy zaznaczyć jedną przesłankę, na podstawie której kredytobiorca ubiega się o Wsparcie.
6 W przypadku przesłanki określonej w części B.1 wystarczy, że jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej, o ile
utrata zatrudnienia nie nastąpiła bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę w trybie art. 52
§ 1 ustawy - Kodeks pracy. W przypadku gdy dany kredytobiorca wnosi o udzielenie Wsparcia w związku z posiadaniem przez innego
kredytobiorcę składającego Wniosek uprawnienia do przyznania Wsparcia na podstawie przesłanki określonej w części B.1, należy
również zaznaczyć tę pozycję. W przypadku przesłanek określonych w częściach B.2 i B.3 każdy kredytobiorca musi spełniać
powyższe przesłanki. Wsparcie może być przyznane wyłącznie na podstawie tej samej przesłanki dla wszystkich kredytobiorców.
7 W przypadku braku wypowiedzenia umowy należy zaznaczyć TAK.
8
W przypadku przesłanki określonej w części D.3 wystarczy, że jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty
pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
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D.3.1

informacje dotyczące umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę
świadczenia na wypadek utraty pracy
W dniu:
(dd-mm-rrrr)

D.3.1.1 powyższa umowa ubezpieczenia zawarta została:
Do dnia:
(dd-mm-rrrr)
D.3.1.2 nazwa ubezpieczyciela
okres wypłaty świadczenia z tytułu
D.3.1.3 zawartej umowy
(od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr)

DATA

od ..........................do .....................

IMIĘ NAZWISKO KREDYTOBIORCY
SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK

PODPIS KREDYTOBIORCY
SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK
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