
Załącznik nr 1  do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK

Data wpływu wniosku do banku
kredytującego

Data wpływu wniosku do BGK Numer wniosku w BGK

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

CZĘŚĆ I -  INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY

Pełna nazwa lub nazwisko i imię:

Adres: Kod pocztowy: Województwo:

Powiat:

Adres do korespondencji (nazwa adresata, kod pocztowy, 
miejscowość, ulica, numer):

Telefon: e-mail:

PESEL lub REGON: 

Status prawny inwestora:

□ Spółdzielnia mieszkaniowa
□ JST
□ TBS
□ Spółka z o.o.
□ Spółka akcyjna
□ Przedsiębiorstwo państwowe
 

□  Osoba fizyczna 
□  Wspólnota mieszkaniowa
□  Inny inwestor  

Lokalizacja inwestycji:

□ miasto do 20 tys. 
□ miasto 20 – 50 tys.
□ miasto 50 – 100 tys.
□ miasto 100 – 300 tys.
□ miasto pow. 300 tys.
□ wieś

W przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku
stanowiącego własność jst służącego do wykonywania zadań publicznych, proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Budynek objęty ochroną konserwatorską:        □  TAK                 □  NIE

CZĘŚĆ II - PRZEDMIOT WNIOSKU 

1. Wnioskuję/my o przyznanie premii termomodernizacyjnej w wysokości ………………………………. (słownie zł: ………………………………..) z tytułu
realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – zgodnie z cz. III niniejszego wniosku oraz  załączonym audytem energetycznym. 

2. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia do dnia: …………………………………………………...
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CZĘŚĆ III - PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
A. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania      wody użytkowej oraz ogrzewania

W budynkach mieszkalnych
1 w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy A1 %
2 w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego A2 %
3 w pozostałych budynkach A3 %

W budynkach zbiorowego zamieszkania
1 w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy A4 %
2 w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego A5 %
3 w pozostałych budynkach A6 %

W budynkach stanowiących własność jst służących do wykonywania zadań publicznych
1 w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy A7 %
2 w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego A8 %
3 w pozostałych budynkach A9 %
B. Zmniejszenie strat energii pierwotnej
1 w lokalnej sieci ciepłowniczej B10 %
2 w lokalnym źródle ciepła B11 %
C. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła 

C12 %
D. Zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

 wysokosprawnej kogeneracji D13

Oświadczenie Wnioskodawcy:
1. Oświadczam/y, że znam/y zasady przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej w związku z realizacją

przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego,  o  którym mowa w ustawie  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji  i
remontów (Dz. U. z 2018 r., poz.633).

2. Oświadczam/y, że otrzymaliśmy i  zapoznaliśmy się z  Regulaminem przyznawania i  wypłacania przez BGK premii  ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów i akceptujemy jego treść.

3. Oświadczam/y, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które
uzyskano  środki  pochodzące  z  budżetu  Unii  Europejskiej  lub  zaciągnięto  inny  kredyt,  do  którego  przyznana  została  premia
termomodernizacyjna lub remontowa. 

4. Oświadczam/y, że planowany zakres prac w audycie energetycznym nie pokrywa się z zakresem prac już zrealizowanym w budynku, do
którego wypłacono premię ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów1.

5. Oświadczam/y, że nie ubiegamy się jednocześnie o przyznanie innej premii na ten sam zakres prac.  
6. Oświadczam/y,  że  udostępnię/my  Bankowi  Gospodarstwa  Krajowego  dodatkowe  wyjaśnienia,  informacje,  dokumenty  dotyczące

przedmiotowego wniosku.
7. Oświadczam/y, że zostałem/liśmy poinformowany/i, że:

1) administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Będzinie ul. Modrzejowska 73 42-500 Będzin.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bsbedzin.pl, pod numerem telefonu 32/2672022;
3) dane osobowe pozyskane w związku z niniejszym wnioskiem będą przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1

lit.  b)  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń;

5) przysługuje mi/nam prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) przysługuje mi/nam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na powierzenie moich/naszych danych osobowych BGK oraz podmiotom, którym BGK zleca dokonanie

weryfikacji załączonego audytu - informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku stanowiących dane osobowe2.
9. Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym wniosku zgodne są ze stanem faktycznym. 

……………………....,          ……………………  …..……………………..          …………………..……….….………………………………………………..………
    (miejscowość) (data)                  (pieczęć firmowa)           (podpis/y osoby/osób upoważnionych w imieniu wnioskodawcy)

1 dotyczy wnioskodawcy, który ponownie ubiega się o premie do budynku, do którego wypłacono wcześniej premię ze środków 
Funduszu
2 dotyczy wnioskodawcy, występującego  z niniejszym wnioskiem jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą   



CZĘŚĆ IV -  ( WYPEŁNIA BANK KREDYTUJĄCY )

1. Dane Banku (Oddziału Banku)

Nazwa: ……………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………

Numer rozliczeniowy: ……………………………………………………………………………………

 

2. Dane osoby prowadzącej sprawę w banku kredytującym

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………

nr telefonu: ……………………………………………………………………………………

3. Informacje niezbędne do obliczenia premii termomodernizacyjnej:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1 Całkowity koszt przedsięwzięcia zł

2 Kwota udzielonego kredytu zł

3 Przewidywane roczne oszczędności kosztów energii (wg audytu) zł

4 Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (wg audytu) zł

5 Udział wnioskowanej premii w koszcie przedsięwzięcia %

6 Udział wnioskowanej premii w kwocie kredytu %

4. Bank Kredytujący oświadcza, że w załączonej do wniosku umowie kredytowej znajdują się wszystkie zapisy wskazane w załączniku nr 4 do
Umowy współpracy. 

CZĘŚĆ V – ZAŁĄCZNIKI
1. Oryginał audytu energetycznego oprawiony w okładkę formatu A_4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
2. Oryginał/kopia  (poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem) umowy  kredytu  z  dnia…………………....  nr

…...........................................................................................................................................................

Za zgodność podpisów złożonych w imieniu Wnioskodawcy w części III oraz za zgodność danych zawartych w części IV wniosku:

         

………………………..,            ….……………………        ………….…….………………….……………………..…
   (miejscowość)  (data)           (pieczęć i podpisy za  bank kredytujący)


