






















































zaświadczenia z US lub potwierdzona deklaracja podatkowa lub historia rachunku zawierająca informację o wpływach z tytułu dochodów za miniony rok
kalendarzowy

1)  Akt Notarialny lub odpis orzeczenia s ądu - w przypadku rozdzielno ści maj ątkowej

3) Umowa kredytu w przypadku gdy celem kredytu jest spłata kr edytów/ po życzek na cele mieszkaniowe zwi ązanych z nieruchomo ścią,
zaciągniętych w innych bankach/ instytucjach finansowych

3)  jeden z poniższych dokumentów:

3)  kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego pobieranie podatku za granicą 

1)  kopia decyzji o przyznaniu emerytury / renty / renty strukturalnej - w przypadku renty zagranicznej decyzja powinna być przetłumaczona przez   
     tłumacza przysięgłego

4)  opinia banku prowadzącego rachunek lub raport kredytowy biura informacji kredytowej z kraju, w którym prowadzony jest rachunek, jeżeli ww. 
     rachunek jest rachunkiem zagranicznym

4)  kopia dowodu osobistego

3)  formularz informacyjny na okres kredytu - na fo rmularzu Banku (Nr 3)

1)  umowa o pracę / kontrakt zawarty z pracodawcą mającym siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

3)  jeden z poniższych dokumentów:

2)  pełna historia rachunku bankowego obejmująca okres przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
     kredyt wraz z historią wpływów pojedynczych transakcji z tytułu dochodów z wcześniejszych 9 miesiecy (pełne 3 miesiące + 9 miesięcy wpływy)

     b)  potwierdzona kopia deklaracji PIT za ubiegły rok wraz  z potwierdzeniami wpływu dochodu na rachunek bankowy za ten sam okres 

Ia  Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku gdy k wota wnioskowanego kredytu wynosi co najmniej 500 t ys. PLN 
     (nie dotyczy uzyskujących dochody z tyt. emerytury lub renty, prowadzących działalność gospodarczą rozliczjących się na podstawie karty podatkowej, 
      rozliczających się za granicą, rolników płacących podatek rolny, pracowników Banku zatrudnionych w Banku od co najmniej 2 lat)

     a)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (wzór ZAS-DF) – za ubiegły rok oraz  ZUS RMUA - raport osoby ubezpieczonej –                                                                                                                                                                                                                        
           zawierający informację o łącznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe za cały ubiegły rok (kopia)

4) dokument potwierdzajacy ciągłość zatrudnienia za rok ubiegły i okres bieżący (np. kopia umowy o pracę, świadectwo pracy)

1)  dokument świadczący o działalności wykonywanej osobiście np. legitymacje członków stowarzyszeń zawodowych, kontrakty, umowy zlecenia, 
     umowy o dzieło lub inne dokumenty uzgodnione z jednostką Banku z bieżącego i ubiegłego roku kalendarzowego

     a)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (wzór ZAS-DF) – za ubiegły rok oraz  ZUS RMUA - raport osoby ubezpieczonej –                                                                                                                                                                                                                        
          zawierający informację o łącznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe za cały ubiegły rok (kopia)

VII  Dochody z zagranicy 

3) potwierdzone wpływy na rachunek bankowy lub  historia rachunku bankowego w kraju lub zagranicą regularnie zasilanego (nie rzadziej niż raz na 3 
    miesiące) z tytułu dochodów z zagranicy za okres ostatnich 12 miesięcy  przed złożeniem wniosku o kredyt wraz z opinią banku prowadzącego 
    rachunek

2)  roczne zeznanie podatkowe polskie lub zagraniczne, lub oświadczenia Klienta, iż nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowej w Polsce 
     ani zagranicą i nie otrzymuje od swojego pracodawcy rozliczeń podatkowych

III Zatrudnienie na czas nieokre ślony

     b)  potwierdzona kopia deklaracji PIT za ubiegły rok wraz  z potwierdzeniami wpływu dochodu na rachunek bankowy za ten sam okres 

2)  kopia dokumentu potwierdzającego dochody za okres ostatnich 12 miesięcy oraz pełna historia rachunku bankowego obejmująca okres przynajmniej
     ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt wraz z historią wpływów pojedynczych transakcji z tytułu dochodów z wcześniejszych 
     9 miesiecy (pełne 3 miesiące + 9 miesięcy wpływy)
     lub

     c)  kopia deklaracji PIT-11 za ubiegły rok wraz z potwierdzeniami wpływu dochodu na rachunek bankowy za ten sam okres 

IV Zatrudnienie na czas okre ślony i na zast ępstwo

V Emerytura, renta, zasiłki i świadczenia przemerytalne

2)  dane osobowe - na formularzu Banku (Nr 2)

Bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, informacje lub wyjaśnienia. Bank przyjmuje kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnioną przez Bank
osobę przyjmującą wniosek lub pisemne oświadczenie Klientów (w tym wybrane na formularzu Banku).

Nr telefonu Wnioskodawcy

OCENA FINANSOWA

Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Data wydania listy Data przyj ęcia kompletu dokumentów

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

dokumenty obligatoryjne do oceny wstępnej

II Dokumenty dodatkowe

     c)  kopia deklaracji PIT-11 za ubiegły rok wraz  z potwierdzeniami wpływu dochodu na rachunek bankowy za ten sam okres 

I Dokumenty podstawowe

1) zaświadczenie o zatrudnieniu - na formularzu Banku (Nr 12) lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu na formularzu Banku Pekao dla
Klientów których dochody wpływają na rachunek Banku Pekao od min 12 m-cy

2)  Odpis orzeczenia o separacji lub rozwodzie 

nr 8

1)  wniosek kredytowy - na formularzu Banku (Nr 1)

2)  pełna historia rachunku bankowego obejmująca okres przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
     kredyt wraz z historią wpływów pojedynczych transakcji z tytułu dochodów z wcześniejszych 9 miesiecy (pełne 3 miesiące + 9 miesięcy wpływy)

VI Działalno ść wykonywana osobi ście

dokumenty obligatoryjne na etapie wypłaty kredytu

4)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności 
     należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu 
     (wzór ZAS-W)
5)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia 
     terminu płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów 
     o umorzeniu

1)  zaświadczenie o zatrudnieniu - na formularzu Banku (Nr 12) lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu na formularzu Banku Pekao dla 
Klientów których dochody wpływają na rachunek Banku Pekao od min 12 m-cy

2)  pełna historia rachunku bankowego obejmująca okres przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
     kredyt wraz z historią wpływów pojedynczych transakcji z tytułu dochodów z wcześniejszych 9 miesiecy (pełne 3 miesiące + 9 miesięcy wpływy) lub 
     w przypadku emerytury krajowej, jeżeli klient oświadczy, że nie posiada rachunku bankowego i emerytura jest wypłacana za pośrednictwem poczty – 
     odcinek przekazu pocztowego

4)  kopia zaświadczenia z  Urzędu Pracy lub ZUS lub decyzja ZUS - w przypadku zasiłku / świadczenia przemerytalnego  lub kompensacyjnego
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5)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności 
     należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu 
     (wzór ZAS-W)

VIII Działalno ść gospodarcza (ksi ążka przychodów i rozchodów)

4)  kopia dowodów wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za okres ostatnich 12 miesięcy

1) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu numeru
REGON (kopie zaświadczeń) / odpis aktualny (tzn. zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze) lub pełny, z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców – w przypadku udziałów w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej

8)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS pośwaidczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia 
     terminu płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o 
     umorzeniu

7)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności 
     należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu 
     (wzór ZAS-W)

5)  kopia dowodów wpłat podatku (ryczałtu) za ubiegły rok

2)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (wzór ZAS-DF) osiągniętego w ostatnio rozliczonym roku podatkowym lub 
     potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopia ostatnio złożonej rocznej deklaracji podatkowej

3)  oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzonej działalności gospodarczej - średniomiesięcznym dochodzie netto za okres ostatnich 4 kwartałów na 
załączniku Banku (nr 13)

6)  ewidencja przychodów

     c)  kopia umowy najmu, dzierżawy, użytkowania z mocy których Klient jest wynajmującym, wydzierżawiającym lub oddającym w użytkowanie 
          za ostatnie 12 miesięcy

     b)  dokumenty potwierdzające wysokość salda na rachunku, uzyskanych odsetek, okres trwania lokaty

2)  Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej - na załączniku Banku (nr 13) podpisane przez wnioskodawcę

4)  kopia dowodów wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za ubiegły rok

6)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności  należności, 
układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu (wzór ZAS-W)

3)  potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopia deklaracji PIT roczny (informacja o uzyskanym przychodzie) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o 
     wysokości dochodu za ubiegły rok (wzór ZAS-DF)

5)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia 
     terminu płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności , zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów 
     o umorzeniu

5)  potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopia deklaracji PIT roczny - informacja o uzyskanym przychodzie (opcjonalnie)

2)  uzgodnione z Bankiem dokumenty świadczące o uzyskiwaniu w/w dochodów w okresie ostatnich 12 miesięcy 

XIII  Dochody z pozostałych tytułów (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaków towarówych i wzorów zdobniczych)

1)  historia rachunku bankowego w kraju lub zagranicą regularnie zasilanego (nie rzadziej niż raz na 
     3 miesiące) z ww  tytułów  za okres ostatnich 12 miesięcy  przed złożeniem wniosku o kredyt wraz z opinią banku prowadzącego rachunek

XII  Dochody dodatkowe (dochody kapitałowe, np. najem, dzierżawa, itp. z wykluczeniem akcji i funduszy inwestycyjnych) 

1)  jeden z poniższych dokumentów:

XIb Działalno ść gospodarcza (ryczałt ewidencjonowany) w przypadku założenia wniosku w okresie od sierpnia do stycznia

7)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia 
     terminu płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o 
     umorzeniu

4)  kopia/wydruk bilansu i rachunku zysków i strat obejmujący rok ubiegły, okres bieżący i analogiczny okres roku ubiegłego

3)  kopia dowodów wpłat podatku (ryczałtu) za okres ostatnich 12 miesięcy

3)  kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego na dany rok

6)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności 
     należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu 
     (wzór ZAS-W)

1) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu numeru
REGON (kopie zaświadczeń) / odpis aktualny (tzn. zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze) lub pełny, z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców – w przypadku udziałów w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej

X  Działalno ść gospodarcza (karta podatkowa)

dokumenty obligatoryjne do oceny wstępnej

1) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu numeru
REGON (kopie zaświadczeń) / odpis aktualny (tzn. zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze) lub pełny, z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców – w przypadku udziałów w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej

XIa Działalno ść gospodarcza (ryczałt ewidencjonowany) w przypadku złożenia wniosku w styczniu (gdy została złożona deklarację podatkową za ubiegły rok)
lub w okresie od lutego do lipca lub gdy nie był płacony podatek zryczałtowany w obecnym roku (opłacane były tylko składki zdrowotne) lub przez większą cześć
obecnego roku płacone były tylko składki zdrowotne a przez mniejszą część roku płacony był  również podatek zryczałtowany

4)  kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu podatku, odroczenia terminu płatności 
     należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu (wzór ZAS-W)

IX Działalno ść gospodarcza (pełna ksi ęgowo ść)

5) kopia dowodów wpłat składek na ubezpieczenia społeczne za ostatnie 12 miesięcy - w przypadku, gdy składki nie są uwzględnione w kosztach uzyskania
przychodu

2) Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej - na załączniku Banku (nr 13) podpisane przez wnioskodawcę

1) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu numeru
REGON (kopie zaświadczeń) / odpis aktualny (tzn. zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze) lub pełny, z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców – w przypadku udziałów w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej

dokumenty obligatoryjne na etapie decyzji końcowej

2)  Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej - na załączniku Banku (nr 13) podpisane przez wnioskodawcę

3)  Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej - na załączniku Banku (nr 13) podpisane przez wnioskodawcę 

4) kopia/wydruk KPiR w formie podsumowania poszczególnych miesięcy lub narastająco za rok ubiegły i bieżący oraz szczegółowa KPiR za ostatni rozliczony
miesiąc

     d)  inne uzgodnione z Bankiem dokumenty świadczące o uzyskiwaniu dodatkowego dochodu 

7)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia terminu 
płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów o umorzeniu

1) wydruk ze strony internetowej CEIDG  albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu numeru 
REGON (kopie zaświadczeń) / odpis aktualny (tzn. zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze) lub pełny, z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru 
przedsiębiorców – w przypadku udziałów w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej

     a)  potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopia deklaracji PIT za ubiegły rok

6)  kopia zaświadczenia z ZUS/KRUS poświadczająca nie występowanie: zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia 
     terminu płatności należności, układu ratalnego na spłatę należności, zaległości niewymagalnych objętych postępowaniem w ramach przepisów 
     o umorzeniu

2)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (wzór ZAS-DF) osiągniętego w ostatnio rozliczonym roku podatkowym lub 
     potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopia ostatnio złożonej rocznej deklaracji podatkowej
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Załącznik nr 8 do UZ 

Bank akceptuje Zaświadczenia urzędowe nie starsze niż 30 dni od daty ich wystawienia

Uwagi: 

Bank uznaje za aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, na którym upoważniona do tej czynności osoba, dokonała poświadczenia stwierdzającego, że
stan faktyczny zawarty we wspomnianym zaświadczeniu nie uległ zmianie na dzień poświadczenia. Wówczas termin aktualności zaświadczenia jest liczony od daty wyżej wymienionego 
Bank uznaje za potwierdzoną historię rachunku lub wpływy na rachunek jeżeli dokumenty zostały potwierdzone cprzez bank prowadzący rachunek lub wydrukowana w obecności
pracownika Banku, albo Pośrednika Kredytu Hipotecznego, bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pośrednika Kredytu Hipotecznego

3)  kopia deklaracji PIT-11
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