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Fundusz Wyższego Zaufania
WNIOSEK WSTĘPNY

Niekompletny Wniosek Wstępny nie będzie rozpatrywany. Każda pozycja we Wniosku musi być
uzupełniona, w przypadku, gdy nie odnosi się do sytuacji Wnioskodawcy należy wpisać ,,nie
dotyczy’’.
W celu przyspieszenia procedury weryfikacji, do niniejszego Wniosku prosimy o dołączenie
operatu szacunkowego, jeżeli istnieje (data wykonania nie ma znaczenia).
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4.
a)
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d)

DANE DORADCY PRZESYŁAJĄCEGO WNIOSEK
Data wypełnienia Wniosku
Imię i nazwisko Doradcy
Telefon/e-mail Doradcy

Dane firmowe Doradcy (Nazwa, adres,
NIP)
DANE WNIOSKODAWCY
Dane firmowe (Nazwa, adres, NIP)
Przedmiot działalności
Dane osoby składającej Wniosek
(Imię i nazwisko, adres, PESEL)
Telefon/e-mail Wnioskodawcy
Wysokość i źródło dochodów firmy (średni
dochód miesięczny netto)
*W przypadku nowej działalności – nie dotyczy.

CEL WNIOSKU
Wnioskowana wysokość pożyczki
Okres pożyczki
(maksymalnie 12 miesięcy)
Cel pożyczki
Planowane źródło spłaty pożyczki
Zobowiązania Wnioskodawcy
(wszystkie zobowiązania, również nieujawnione
w KW)

INNE INFORMACJE
Informacje dodatkowe
Dlaczego Wnioskodawca nie korzysta z
finansowania bankowego?
Czy Wnioskodawca wyraża zgodę na
przedstawienie swojego Wniosku
zewnętrznym Inwestorom Funduszu
Hipotecznego Yanok?
*koszt prowizji może ulec zwiększeniu
Proponowane dodatkowe zabezpieczenia
(inne nieruchomości, poręczenie osób trzecich,
ruchomości itp.)

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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5.
a)
b)

c)
d)

DANE NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE
Numer Księgi Wieczystej
Rodzaj nieruchomości
*niewłaściwe skreślić

Ilość zameldowanych osób

f)

Ilość zamieszkałych osób

g)

W przypadku osób zamieszkałych w
nieruchomości, proszę podać opcję
przeprowadzki tych osób w przypadku
braku spłaty pożyczki i konieczności jej
sprzedaży
*W przypadku braku osób zamieszkałych – nie
dotyczy.
Aktualne saldo zadłużenia hipotecznego
Informacja o wpisach w dziale III KW
Szacunkowa wartość nieruchomości według
wiedzy Wnioskodawcy
Wartość nieruchomości z operatu
(jeśli istnieje operat szacunkowy -wartość, data,
metoda wyceny)

k)

Mieszkanie
Dom
Działka budowlana
Inne ………………………..

Inne informacje o nieruchomości
(W przypadku działek podstawa prawna
uznania działki za budowlaną)
Położenie, adres, powierzchnia, metraż i
inne dane

e)

h)
i)
j)

⧠
⧠
⧠
⧠

Administratorem 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. (Polityka
Prywatności dostępna na stronie www.yanokhipoteczny.pl).
Oświadczam, że podaję swoje dane Administratorowi dobrowolnie.

⧠TAK /⧠NIE* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny Yanok

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach związanych z rozpatrzeniem Wniosku Wstępnego o pożyczkę
zabezpieczoną hipoteką oraz do kontaktowania się drogą telefoniczną i mailową w celach związanych z weryfikacją
Wniosku, zgodnie z Polityką Prywatności (Polityka Prywatności dostępna na stronie www.yanokhipoteczny.pl)

⧠TAK /⧠NIE* Wyrażam dodatkową zgodę na otrzymywanie powiadomień o pojawieniu się nowych wpisów na
Blogu Tematycznym Funduszu Hipotecznego Yanok.
*

⧠ Proszę wstawić symbol „X” przy wybranej opcji
………………………………………………
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

