Data wpływu

Numer w rejestrze

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Wniosek

 o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych
 o udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR
I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy\Wnioskodawców
Dane Wnioskodawcy I

Dane Wnioskodawcy II

Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Numer telefonu
Miejsce pracy i adres
Numer telefonu
II. Informacje dotyczące kredytu
Kwota wnioskowanego kredytu ........................................ zł Słownie ...................................................................... zł
Wnioskowany okres kredytowania
od dnia .................................................. r.
do dnia .................................................. r.
III. Deklarowane miesięczne wpływy na ror (dotyczy kredytu odnawialnego w ror) …………………….... zł
IV. Proponuję zabezpieczenie kredytu w formie **:
(podać dane poręczycieli, nazwisko, imię, adres)

 poręczenie cywilne ........................................................................................................................................... ...................
 inne formy zabezpieczenia ..................................................................................................................................................
V. Wyrażam zgodę na zmianę warunków przyznania kredytu:
Miejscowość
.....................................................

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

tak

nie

Podpisy Wnioskodawcy\Wnioskodawców*
........................................................................................

VI. Oświadczenia:
1. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, że:
1) Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu z siedzibą przy Al Stefana Batorego 78 będzie administratorem moich
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest uprawniony do przetwarzania tych danych w celach związanych z
rozpatrzeniem wniosku o udzielenie kredytu, w celach archiwalnych w przypadku odmowy udzielenia kredytu
oraz w celu zawarcia i realizacji umowy kredytowej.
2) dane będą przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom i w
okolicznościach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tj. . Dz. U. 2012 .1376 ze
zm. ) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach.
3) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przetwarzającego dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust.4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych ( Dz. U. nr 81 poz. 530 ze zm. ) upoważniam Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu do
występowania za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta
do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
...............................................
(podpis Wnioskodawcy)
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Banku Spółdzielczy w Nowym Sączu.
...............................................
(podpis Wnioskodawcy)
*/ niepotrzebne skreślić, **/ w przypadku zabezpieczenia kredytu, zakreślić odpowiednie pola znakiem X

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
Ja niżej podpisany/a ...................................................................... imiona rodziców ................. ...................................
Imię i nazwisko

urodzony/a .................................................................................................................. ...................................................
Data i miejsce urodzenia

zam. .............................................................................................................................................................. .................
Adres

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................. wydanym w dniu .............................
Seria i numer
przez ............................................................................................................... PESEL . ................................................
Oświadczam, że:
1. Nie ubiegam/ubiegam* się o kredyt/pożyczkę* w innym Banku ....................................................................

w

kwocie ........................................ zł.
2.

Nie korzystam/korzystam* z kredytów/pożyczek*.
Bank

Rodzaj kredytu/pożyczki

Data spłaty i kwota
poszczególnych rat

Kwota

Nie jestem/jestem* zobowiązany z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie ................................................ zł
za ............................................................................................................................................... .....................
Podać kwotę poręczenia i nazwisko Kredytobiorcy
4. Posiadam rachunek w Banku .........................................................................................................................................

3.

5.

Koszty utrzymania

gospodarstwa

domowego(stałe

płatności

,żywność

,odzież

itp)

ponoszone

przez

Wnioskodawcę........................... zł miesięcznie
6.

Inne zobowiązania finansowe (alimenty, wypłacane renty itp.) ............................ zł miesięcznie.

7.

Posiadam: (nieruchomości, nr KW; samochód, nr rejestracyjny):
..................................................................................................................... wartość: ................................ zł
..................................................................................................................... wartość: ................................ zł

8.

Dochód miesięczny Wnioskodawcy .......................................... zł

9.

Stan cywilny ....................................dane współmałżonka prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe
nazwisko i imię, PESEL ,adres: ...............................................................................................................................
dochód miesięczny współmałżonka: ............. z tytułu: .....................................................................
(nazwa zakładu pracy, działalność gospodarcza, świadczenia)

10. Ilość osób w gospodarstwie domowym………………………………..
Pozostaje we: Wspólności ustawowej/rozdzielności majątkowej* małżeńskiej.
Oświadczam, że nie toczy się/toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne
Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu
Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo/ majątkowo/ organizacyjnie* są/ nie* są
członkami Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu: …………………………………………………………………
15. Oświadczam, że łączą/nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z osobami zajmującymi
kierownicze stanowiska w tym Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie Banku.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art. 286 Kodeksu
Karnego.
11.
12.
13.
14.

............................, dnia ........................

................................................
(podpis Wnioskodawcy)

*/ niepotrzebne skreślić,
………………..………………………………
(podpis pracownika Banku potwierdzającego
weryfikację danych i rejestrację wniosku)

