BANK SPÓLDZIELCZY
w Przeworsku

Oddzial w ________________________________
Nr wniosku kredytowego ____________________________
Data zlozenia wniosku kredytowego ___________________

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/SZYBKA GOTÓWKA/GOTÓWKA/WYGODNY KREDYT*
I. INFORMACJE O KREDYCIE
Slownie: _______________________________________________________________________

Kwota kredytu: ______________________ PLN

______________________________________________________

_______________zlotych

Okres kredytowania: _______miesiecy
Wyrazam zgode na zmiane warunków kredytowania (kwota kredytu, okres splaty) w przypadku braku zdolnosci kredytowej

Zaplata prowizji za udzielenie
kredytu w formie:

wplaty gotówka / przelewem przed uruchomieniem kredytu
pobrania w dniu wyplaty kredytu przez Bank ze srodków zgromadzonych na rachunku w Banku
pobrania przez Bank ze srodków kredytowych

Splata kredytu w ratach:

malejacych (równe raty kapitalowe i malejace raty odsetkowe)
równych (równe raty kapitalowo-odsetkowe)
platnych w ………. dniu miesiaca

Splata kredytu poprzez:

wplaty naleznych kwot przez Kredytobiorce na rachunek Banku przeznaczony do splat kredytu
potracanie przez Bank naleznych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Stan cywilny

zamezna/zonaty
panna/kawaler
separacja

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y

zamezna/zonaty
panna/kawaler
separacja

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y

Malzenska wspólnota majatkowa

tak

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

nie

Nazwa: ____________________________________

nie

Nazwa: ____________________________________

Seria:______________________________________ Seria:______________________________________
Cechy dokumentu tozsamosci

Nr dokumentu:______________________________ Nr dokumentu:______________________________
Wydany przez: ______________________________ Wydany przez: ______________________________

Adres zamieszkania na terenie RP

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Ulica: _____________________________________

Ulica: _____________________________________

Nr domu: __________________________________

Nr domu: __________________________________

Nr lokalu: __________________________________

Nr lokalu: __________________________________

Kod: ______________________________________

Kod: ______________________________________

Miejscowosc: _______________________________ Miejscowosc: _______________________________

Adres do korespondencji na terenie RP
(jezeli jest inny niz adres zamieszkania)

Kraj: ______________________________________

Kraj: ______________________________________

Ulica: _____________________________________

Ulica: _____________________________________

Nr domu: __________________________________

Nr domu: __________________________________

Nr lokalu: __________________________________

Nr lokalu: __________________________________

Kod: ______________________________________

Kod: ______________________________________

Miejscowosc: _______________________________ Miejscowosc: _______________________________
Kraj: ______________________________________

Kraj: ______________________________________

stacjonarny: ________________________________ stacjonarny: ________________________________
Nr telefonu (do wyboru)

komórkowy: ________________________________ komórkowy: ________________________________

E-mail:

Wyksztalcenie

wyzsze magisterskie
licencjat/inzynier
srednie
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne

wyzsze magisterskie
licencjat/inzynier
srednie
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne

nie posiadam
posiadam ______________________________

nie posiadam
posiadam ______________________________

Wykonywany zawód
Rachunek w ofercie Banku Spóldzielczego w
Przeworsku

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Calkowity staz pracy (w latach)
Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas
prowadzenia obecnej dzial. gospodarczej (w latach)
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres)

Stanowisko

Miesieczny dochód netto:

Zródla dochodu

wlasciciel firmy
wyzsza kadra zarzadzajaca
srednia kadra zarzadzajaca
urzednik
specjalista
pracownik
inne
____________________ PLN, w tym:
umowa o prace: _____________________
emerytura: _________________________
renta: _____________________________
zasilek przedemerytalny: ______________
wolne zawody: ______________________
dzialalnosc gospodarcza: ______________
dzialalnosc rolnicza: __________________
umowa cywilno-prawna: ______________
umowa najmu: ______________________
umowa o prace na czas okreslony
do_________________________________
odsetki z aktywów finansowych:
___________________________________
dywidendy: _________________________
inne: ______________________________

wlasciciel firmy
wyzsza kadra zarzadzajaca
srednia kadra zarzadzajaca
urzednik
specjalista
pracownik
inne
____________________ PLN, w tym:
umowa o prace: _____________________
emerytura: _________________________
renta: _____________________________
zasilek przedemerytalny: ______________
wolne zawody: ______________________
dzialalnosc gospodarcza: ______________
dzialalnosc rolnicza: __________________
umowa cywilno-prawna: ______________
umowa najmu: ______________________
umowa o prace na czas okreslony
do_________________________________
odsetki z aktywów finansowych:
___________________________________
dywidendy: _________________________
inne: ______________________________
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Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Liczba osób w gosp. (w tym dzieci)

Wydatki stale gosp. domowego, w tym wydatki na
pokrycie kosztów zamieszkania, zróznicowane w zaleznosci
od statusu mieszkaniowego
Wnioskodawca I i Wnioskodawca II naleza do tego samego gospodarstwa domowego

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH
Zobowiazania

Kwota zobowiazania**

Kwota pozostala
do splaty**

Rata miesieczna**

Bank

Wnioskodawca

limit ROR

I

II

limit ROR

I

II

limit karty kredytowej

I

II

limit karty kredytowej

I

II

kredyt ____________

I

II

kredyt ____________

I

II

kredyt ____________

I

II

kredyt ____________

I

II

I

II

I

II

I

II

Poreczenie / przystapienie do
dlugu*
Poreczenie / przystapienie do
dlugu*
Inne (np. alimenty, obciazenia
komornicze, wyplacana przez
Wnioskodawce /
Wspólmalzonka Wnioskodawcy
*** renta dozywotnia,
zobowiazania wobec
podmiotów prowadzacych
dzialalnosc charakterystyczna
dla banków ale w oparciu o
inne przepisy niz Prawo
bankowe tzw. parabanki, czyli
np. SKOK, firmy leasingowe,
faktoringowe____________)

Ubiegam sie o kredyt/pozyczke w
innym banku:

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu,
wnioskowana kwota kredytu i termin splaty,
proponowane zabezpieczenia splaty kredytu):
_____________________________________________

TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota
kredytu i termin splaty, proponowane zabezpieczenia splaty
kredytu):
_____________________________________________

_____________________________________________
NIE

_____________________________________________
NIE

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJATKU
Wnioskodawca I

Status mieszkaniowy

wlasciciel / wspólwlasciciel domu / mieszkania
posiadacz spóldzielczego prawa do lokalu
posiadacz spóldzielczego wlasnosciowego
prawa do lokalu/domu jednorodzinnego
najemca:
mieszkania komunalnego
mieszkania zakladowego
od osoby prywatnej (dom, mieszkanie)
od osoby prywatnej (pokój)
zamieszkiwanie z rodzicami
zamieszkiwanie z dziecmi
inne_______________________________________

Wnioskodawca II
wlasciciel / wspólwlasciciel domu / mieszkania
posiadacz spóldzielczego prawa do lokalu
posiadacz spóldzielczego wlasnosciowego
prawa do lokalu/domu jednorodzinnego
najemca:
mieszkania komunalnego
mieszkania zakladowego
od osoby prywatnej (dom, mieszkanie)
od osoby prywatnej (pokój)
zamieszkiwanie z rodzicami
zamieszkiwanie z dziecmi
inne_______________________________________
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Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Status wlasnosci samochodu

wlasny
leasing
na kredyt
sluzbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ______________________________________

wlasny
leasing
na kredyt
sluzbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ______________________________________

Oszczednosci
(kwota, waluta, okres lokaty)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Papiery wartosciowe
(ilosc, wartosc)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Inne:

VI. INFORMACJE *:
dotyczace przesylania harmonogramów
splat kredytu sporzadzac:
o zmianach Regulaminu, Taryfy
sporzadzac

w formie elektronicznej na adres e-mail ________________________
w formie papierowej na adres korespondencyjny na terenie RP

*forma oraz kanal dystrybucji sa takie same dla Kredytobiorców oraz innych osób bedacych dluznikami Banku z tytulu zabezpieczenia splaty kredytu

VII. OSWIADCZENIA I ZGODY
1. Przyjmuje do wiadomosci i akceptuje informacje Banku Spóldzielczego w Przeworsku, zwanym dalej Bankiem, ze przypadki zgloszenia incydentów
2.

3.

bezpieczenstwa nalezy kierowac droga elektroniczna na adres e-mail: kontakt@bsprzeworsk.pl
Oswiadczam, ze:
1) nie wystapilem
wystapilem
z wnioskiem o ogloszenie upadlosci konsumenckiej;
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w skladanych zalacznikach sa prawdziwe i kompletne, wedlug stanu
na dzien zlozenia wniosku. Wyrazam zgode na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji;
3) nie toczy sie toczy sie
wobec mnie postepowanie egzekucyjne w sprawie: _______
_______________
4) terminowo reguluje zeznania podatkowe.
5) zostalem poinformowany, o mozliwosci przekazania moich/naszych danych osobowych przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art.
105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02-679 Warszawa. W zakresie przekazanych danych Biuro Informacji Kredytowej - obok
Banku Spóldzielczego w Przeworsku – staje sie Administratorem moich/naszych danych osobowych. Z Biurem Informacji Kredytowej
moge/mozemy skontaktowac sie poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obslugi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul.
Postepu 17A). Biuro Informacji Kredytowej wyznaczylo Inspektora Ochrony Danych, z którym mozna sie skontaktowac poprzez e-mail:
iod@bsprzeworsk.pl lub pisemnie na adres Bank Spóldzielczy w Przeworsku z siedziba w Przeworsku, ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych. Pelna tresc
klauzuli informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostepna jest na stronie www.bsprzeworsk.pl.
Wyrazam zgode na:
[Wyrazenie przez Pania/Pana zgód jest dobrowolne, jednakze brak wyrazenia zgody skutkowac bedzie niemozliwoscia zawarcia umowy
kredytu.]
1)

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2 10 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z
2019, poz. 681, z pózn. zm.) upowazniam Bank Spóldzielczy w Przeworsku do wystapienia do Krajowego Rejestr Dlugów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. (BIG) z siedziba we Wroclawiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczacych moich zobowiazan

Wnioskodawca I
TAK
2)

NIE

Wnioskodawca II
TAK

NIE DOTYCZY

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2 10 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 681 z pózn. zm.) upowazniam Bank Spóldzielczy w Przeworsku do wystapienia za posrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedziba w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczacych moich
iazan.
Wnioskodawca I
TAK

4.

NIE

NIE

Wnioskodawca II
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Bank Spóldzielczy w Przeworsku z siedziba w Przeworsku, ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk oraz Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie dotyczacych mnie informacji stanowiacych tajemnice bankowa, po wygasnieciu moich
zobowiazan wynikajacych z Umowy, w celu oceny zdolnosc kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dluzszy niz 5 lat od dnia
wygasniecia:
Wnioskodawca I
TAK

NIE

Wnioskodawca II
TAK

NIE

NIE DOTYCZY
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Potwierdzam, ze zostalam(em) poinformowana(y) o prawie dostepu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolnosci udzielenia
powyzszej zgody, jak równiez o mozliwosci jej odwolania w kazdym czasie, przy czym odwolanie zgody moze nastapic w banku, w którym zgoda
zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuje do wiadomosci, ze odwolanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania danych przed jej
odwolaniem.

ZALACZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt skladam nastepujace dokumenty:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________

____________________________________________
(miejscowosc, data)

____________________________________________
podpis Wnioskodawcy I

____________________________________________
podpis Wnioskodawcy II

_____________________________________________
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku
potwierdzajacego autentycznosc podpisów i zgodnosc
powyzszych danych z przedlozonymi dokumentami)

* niepotrzebne skreslic
** w PLN
*** uzupelnienie za Wspólmalzonka w przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje w zwiazku malzenskim opartym na wspólnocie majatkowej
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