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Wniosek o udzielenie Pożyczki Kwartalnej zabezpieczonej hipoteką
dla podmiotów gospodarczych
Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.
Każda pozycja we Wniosku musi być uzupełniona, a w przypadku, gdy nie odnosi się do
sytuacji Wnioskodawcy proszę wpisać lub zaznaczyć „ NIE dotyczy”
I. DANE DORADCY PRZESYŁAJĄCEGO WNIOSEK
a)

Data wypełnienia Wniosku

b) Imię i nazwisko Doradcy
c)

Telefon/email Doradcy

Dane firmowe Doradcy (nazwa, adres,
d) NIP)/pieczęć firmowa Doradcy

II. DANE WNIOSKODAWCY
a)
b)
c)
d)

Dane firmowe (nazwa, adres, NIP)
Dane osoby składającej Wniosek
(imię i nazwisko, adres, PESEL)
Telefon/e-mail Wnioskodawcy
Podstawa prawna do reprezentacji
osoby składającej Wniosek (np.
sprawowana funkcja)
III. DANE NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE (zwanej dalej: „Nieruchomością”)

a)
b)

c)

Numer Księgi Wieczystej
Rodzaj Nieruchomości
Inne informacje o
Nieruchomości
(W przypadku działek
podstawa prawna uznania
działki za budowlaną)

Adres nieruchomości…………………………………………………
Powierzchnia …………………………………………………………...
Ilość pokoi …………………………………………………....................
Piętro …………………………………………………………………………
Rodzaj budynku ………………………………………………………….

Szacunkowa wartość
d) nieruchomości przed
remontem
e)

Szacunkowa wartość
nieruchomości po remoncie

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Biuro Obsługi Klienta
bok@yanokhipoteczny.pl
www.yanokhipoteczny.pl
tel: 609 530 898, 667 141 082
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f)

Ilość zameldowanych osób

g)

Ilość zamieszkałych osób

(w przypadku osób zamieszkałych w Nieruchomości, proszę podać opcję
przeprowadzki tych osób w przypadku braku spłaty pożyczki i
konieczności jej sprzedaży)

Zadłużenia hipoteczne

TAK  NIE

Opis i wysokość wpisów hipotecznych/  NIE dotyczy
h)

i)
j)
k)
l)

Wierzyciel

Wpisy w III dziale KW
Informacje o wpisach w
dziale III

Wysokość wpisu
hipote i

Aktualne saldo
zadłużenia

TAK  NIE
Opis wpisów /  NIE dotyczy

Wartość Nieruchomości według operatu
szacunkowego, data sporządzenia oraz
metoda wyceny
Oferowanie Nieruchomości do sprzedaży  JEST OFEROWANA;  JEST PLANOWANE OFEROWANIE
IV. CEL WNIOSKU

a)

Wnioskowana kwota pożyczki

b)

Czy Wnioskodawca przewiduje
przedłużenie terminu spłaty pożyczki?

c)

d)

Przewidywany czas i zakres prac
remontowych

Źródło spłaty pożyczki

Kapitał zostanie spłacony ze środków pochodzących ze
sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
pożyczki.

V. INFORMACJE O FORMIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE
INWESTOWANIA
a)

Rodzaj działalności gospodarczej

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł
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 Spółka cywilna
 Spółka z.o.o.
 Inna ……………………………………………………
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b)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

c)

Przedmiot działalności gospodarczej (opis i PKD
działalności dominującej max. 3 pozycje)

d)

 pełna księgowość;
 księga przychodów i rozchodów;
 karta podatkowa;
 ryczałt

Sposób rozliczania działalności
Udziałowcy/Współwłaściciele
Nazwisko i imię/ Nazwa (firma)
przedsiębiorstwa

Udział
procentowy

PESEL / NIP

e)

f)

Zaległości z tytułu podatków US
 Nie posiadam;  posiadam
…………..…………………………………..… zł
Zaległości w ZUS
 Nie posiadam;  posiadam
………………………………….……………… zł
Zaległości z tytułu podatków od
Oświadczenie dotyczące zobowiązań z tytułu
podatków oraz składek ZUS
nieruchomości
 Nie posiadam;  posiadam
……..………......................................….…… zł
Zaległości z tytułu innych zobowiązań
publicznoprawnych
Nie posiadam;  posiadam
………………………………………………..… zł
Informacje o posiadanym majątku trwałym Wnioskodawcy:
Pojazdy:
Rodzaj pojazdu

g)

Marka

Rok produkcji

Wartość pojazdu

Nieruchomości:
Rodzaj
nieruchomości

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Adres

Powierzchnia

Biuro Obsługi Klienta
bok@yanokhipoteczny.pl
www.yanokhipoteczny.pl
tel: 609 530 898, 667 141 082

Wartość
nieruchomości

Kwota
obciążeń w
KW

………………………………………..
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Inne:
Rodzaj

Wartość

h) Informacja o wynikach finansowych

Za ostatni rok:

W bieżącym roku:

Przychód ogółem
Koszty uzyskania przychodu
Dochód netto
VI. Kwestionariusz osobowy reprezentanta Przedsiębiorstwa
(osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)
Reprezentant I
Reprezentant II
a)

Imię i nazwisko

b)
c)

Podstawa reprezentacji
Dowód tożsamości
PESEL
Adres zamieszkania

d)
e)
f)
g)
h)

 NIE dotyczy

Adres do korespondencji
Adres mailowy
Telefon kontaktowy

a)

VII. Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów oraz stanie majątkowym
Właściciela Przedsiębiorstwa (wspólników/poręczyciela)
Właściciel/ Wspólnik I
Imię i nazwisko

b)

Dowód tożsamości

c)

PESEL

d)

Adres zamieszkania

e)

Adres do korespondencji

f)
g)
h)

Adres mailowy
Telefon kontaktowy
Zajmowane
stanowisko lub
rodzaj wykonywanej
pracy

Nazwa głównego pracodawcy
...........................................................................................
Stanowisko u głównego pracodawcy
...........................................................................................

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Biuro Obsługi Klienta
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tel: 609 530 898, 667 141 082
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Nazwa drugiego pracodawcy ................................................................
 NIE dotyczy
Stanowisko u drugiego pracodawcy…...............................................
 NIE dotyczy
i)

Łączny dochód
miesięczny netto

j)

Obciążenia
dochodów

 nie dotyczy;
 jest obciążony z tytułów wyroków sądowych lub innych tytułów
(m.in. zajęcia komornicze i inne tytuły egzekucyjne)

Stan majątkowy:
Pojazdy:
Rodzaj pojazdu

k)

Marka

Nieruchomości:
Rodzaj
nieruchomości

Adres

Rok produkcji

Powierzchnia

Inne (np. lokaty, papiery wartościowe, wierzytelności itp.):
Rodzaj

Wartość
pojazdu

Wartość
nieruchomości

Kwota
obciążeń w
KW

Wartość

I. Oświadczenia i zapewnienia
1. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności (Polityka Prywatności dostępna na
stronie www.yanokhipoteczny.pl) oraz ma świadomość, że administratorem jego danych osobowych
jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który przetwarza dane osobowe w
celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
2. Wnioskodawca oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie oraz ma świadomość o przysługujących
mu uprawnieniach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.
3. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny
Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach związanych z rozpatrzeniem Wniosku o pożyczkę
zabezpieczoną hipoteką oraz do kontaktowania się drogą telefoniczną i mailową w celach związanych
z weryfikacją Wniosku oraz przygotowaniem oferty umowy pożyczki.
Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Biuro Obsługi Klienta
bok@yanokhipoteczny.pl
www.yanokhipoteczny.pl
tel: 609 530 898, 667 141 082

………………………………………..
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4. Wnioskodawca oświadcza, że  toczy;  nie toczy się wobec niego lub z jego udziałem postępowanie
sądowe
 cywilne;  karne;  administracyjne
5. Wnioskodawca oświadcza, że  toczy;  nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.
6. Wnioskodawca upoważnia Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. do sprawdzenia wiarygodności
danych zawartych we Wniosku i załączonych dokumentach.
7. Wnioskodawca wyraża zgodę na pozyskanie i ujawnienie informacji gospodarczych oraz danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banku Polskich na upoważnieniu
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Wniosku.
8. Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin Nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie pożyczki przez licencjonowanego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca dokona oględzin po
uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
9. Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin, zebrania informacji o Nieruchomości oraz
zrobienia dokumentacji fotograficznej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki przez
pośrednika nieruchomości wskazanego przez Fundusz Hipoteczny Yanok. Pośrednik nieruchomości
dokona oględzin po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
10. Wnioskodawca oświadcza, że ma świadomość, że nieuzupełnione i nieposiadające adnotacji „nie
dotyczy” pola we Wniosku będą traktowane przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. jako pola
niedotyczące sytuacji Wnioskodawcy.
11. Wnioskodawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w artykułach: 297,
286 oraz art. 270 Kodeksu Karnego, że informacje podane w tym Wniosku oraz załącznikach
do Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.
12. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy pożyczki, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku,
Wnioskodawca wyraża zgodę na obciążenie opłatą za jego rozpatrzenie zgodnie z załącznikiem
"Koszty rozpatrzenia Wniosku".

II. Lista załączników
1.
2.
3.
4.

Koszty rozpatrzenia Wniosku.
Oświadczenie o monitorowaniu źródła spłaty pożyczki.
Upoważnienie dla BIG.
Akt nabycia Nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku, gdy Pożyczka Kwartalna ma
zostać przeznaczona na zakup nieruchomości, prosimy o dołączenie aktu nabycia przez
dotychczasowego właściciela.

......................................................
Data

...........................................................
Podpis Wnioskodawcy

....................................................................................
Podpis Doradcy przyjmującego Wniosek

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Biuro Obsługi Klienta
bok@yanokhipoteczny.pl
www.yanokhipoteczny.pl
tel: 609 530 898, 667 141 082

………………………………………..
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Załącznik nr 1
do Wniosku o udzielenie pożyczki zabezpieczonej hipoteką
KOSZTY ROZPATRZENIA WNIOSKU
I.

Koszt rozpatrzenia Wniosku o pożyczkę zostaną pokryte przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp.
z o.o. w przypadku:
1. Podpisania przez Wnioskodawcę umowy pożyczki w terminie do 7 (siedmiu) od otrzymania oficjalnej
oferty warunków umowy pożyczki w zakresie wnioskowanej kwoty.
2. Negatywnej oceny Wniosku przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. skutkującej brakiem zgody na
udzielenie pożyczki hipotecznej.
3. Nieprzyjęcia przez Wnioskodawcę oficjalnej oferty zawarcia umowy pożyczki, jeśli oferta ta obejmuje
niższą wartość pożyczki niż wnioskowana kwota lub wyższą proponowaną wysokość prowizji niż 8%.

II.

Koszt rozpatrzenia Wniosku o pożyczkę w postaci opłaty za rozpatrzenie Wniosku zostanie
pokryty przez Wnioskodawcę w przypadku:
1. Nieprzystąpienia do podpisania umowy pożyczki przez Wnioskodawcę w terminie 7 (siedmiu) dni
od otrzymania oficjalnej oferty zawarcia umowy pożyczki. Uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku
Wnioskodawca dokona przelewem w terminie 3 dni od otrzymania od Funduszu Hipotecznego Yanok
sp. z o.o. dokumentu obciążającego na konto wskazane w tym dokumencie.

III.
Wysokość opłaty oraz dokumenty przekazywane Wnioskodawcy:
1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku o pożyczkę hipoteczną w Funduszu Hipotecznym Yanok sp. z o.o.
stanowi kwotę zryczałtowaną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) powiększoną o koszt
sprawdzenia Wnioskodawcy w bazach: BIG, BIK oraz ZBP.
2. Wnioskodawca na własny koszt musi zlecić rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny
nieruchomości (po wcześniejszym uzgodnieniu z Funduszem Hipotecznym Yanok sp. z o.o. wyboru
rzeczoznawcy).
3. W przypadku gdy zostanie naliczona Wnioskodawcy opłata za rozpatrzenie Wniosku, Fundusz
Hipoteczny Yanok sp. z o.o. przekazuje raporty ze sprawdzania Wnioskodawcy w bazach BIG, BIK oraz
ZBP.
4. Dokumenty opisane w powyższym punkcie Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. wyda Wnioskodawcy
w terminie do 7 dni od dnia uiszczeniu opłaty za rozpatrzenie Wniosku.
IV.

Zgoda Wnioskodawcy na pobranie opłaty przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.:

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na obciążenie mnie opłatą za rozpatrzenie Wniosku w sytuacji opisanej
w pkt. II oraz zobowiązuję się opłacić ją w terminie do 3 dni od otrzymania dokumentu obciążającego.
.................................................................
Data i podpis Wnioskodawcy

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł

Biuro Obsługi Klienta
bok@yanokhipoteczny.pl
www.yanokhipoteczny.pl
tel: 609 530 898, 667 141 082
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Załącznik nr 2
do Wniosku o udzielenie pożyczki zabezpieczonej hipoteką

OŚWIADCZENIE O MONITOROWANIU ŹRÓDŁA SPŁATY POŻYCZKI
1. Oświadczam, że głównym źródłem spłaty kwoty pożyczki (nie później niż na koniec umowy) będzie
sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do udzielenia Funduszowi Hipotecznemu Yanok sp. z o.o. raz na 1
miesiąc pisemnej informacji w zakresie postępów w przygotowaniach do spłaty kwoty pożyczki.
Informacja ta będzie składana przez Wnioskodawcę w formie pisemnej listem poleconym lub w
formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje te dotyczą również postępów w przygotowaniu Nieruchomości do sprzedaży, jej
oferowaniu do sprzedaży oraz postępów w zakresie transakcji sprzedaży.

.................................................................
Data i podpis Wnioskodawcy

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków
NIP: 6762492217, REGON: 362286875
KRS: 0000572270, kapitał zakładowy: 200.000 zł
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Załącznik nr 3
do Wniosku o udzielenie pożyczki zabezpieczonej hipoteką
UPOWAŻNIENIE DLA BIG INFOMONITOR
Dane firmy
Nazwa
Adres
NIP

REGON

UPOWAŻNIENIE
1

Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z
art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014
poz. 1015 ze zm.) w imieniu
Firma
(firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)
niniejszym upoważnia:

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie danych za pośrednictwem BIG InfoMonitor S.A.)

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego
77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących
mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój
temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis
Informacja przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:
2. Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail, lub
pisemnie (adres siedziby Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej lub
pisemnie (adres siedziby Administratora)

Fundusz
Hipoteczny Yanok
sp. z o.o.
Al. Słowackiego 39
31-159 Kraków
bok@yanokhipotec
zny.pl
nd
________________
*jeżeli został
wyznaczony

BIG InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków
Polskich

info@big.pl

info@bik.pl

kontakt@zbp.pl

iod@big.pl

iod@bik.pl

iod@zbp.pl

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane
Wierzyciela, w celu pozyskania
BIG InfoMonitor, w celu
BIK i ZBP, w celu udostępnienia
będą
informacji gospodarczych, danych
udostępnienia informacji
danych gospodarczych, co stanowi
przetwarzane
gospodarczych lub weryfikacji
gospodarczych oraz prowadzenia
uzasadniony interes Administratora
przez:
wiarygodności płatniczej na
Rejestru Zapytań, co stanowi
danych, będący podstawa
podstawie udzielonego przez
uzasadniony interes Administratora
przetwarzania Pani/Pana danych
Panią/Pana upoważnienia.
danych, będący podstawą
osobowych.
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
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6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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