Załącznik nr 1.2 do „Instrukcji udzielania
kredytów dla klientów indywidualnych
Spółdzielczym w Brodnicy”

w

Banku

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Oddział _________________________

Wpisano do rejestru wniosków
pod nr _________________ dnia ___________

WNIOSEK
O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO
DANE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW:

I

Wyszczególnienie

II

Wnioskodawca

Współwnioskodawca
Wspólnota majątkowa /
Rozdzielność majątkowa *

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Adres do korespondencji
Numer telefonu do kontaktów
e-mail

Telefon ...............................................

Telefon ...............................................

e-mail ..................................................

e-mail .................................................

Imiona rodziców
PESEL
Stan cywilny
.................................... zł.

Miesięczny dochód netto

.................................... zł.

Ilość osób w gospodarstwie domowym
- w tym osoby małoletnie
Wnioskodawca I i Współwnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa
domowego
Miesięczne koszty utrzymania: (np. telefon, energia,
gaz, oraz inne stałe opłaty i wydatki)
Uwaga: należy uwzględnić również koszty współmałżonka
będącego osobą zobowiązaną do spłaty ekspozycji kredytowej

Miesięczne zobowiązania finansowe, z których
nie można zrezygnować (np. alimenty)
Uwaga: należy uwzględnić również zobowiązania
współmałżonka będącego osobą zobowiązaną do spłaty
ekspozycji kredytowej

Dokument tożsamości

Aktualne zadłużenie Wnioskodawcy
wynosi::
 z tytułu pożyczek /kredytów
konsumpcyjnych, na
finansowanie działalności
gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego (w
innych bankach i instytucjach
finansowych)



Zobowiązania z tyt:....................................................................................................................
....................................................................................................
Łącznie: ................... zł.
Zobowiązania z tyt:....................................................................................................................
....................................................................................................
Łącznie: ................... zł.
Nazwa…………………………………………….
Seria....................nr ..................................

Nazwa…………………………………………….
Seria..................nr ....................................

Wystawca: .......................................................

Wystawca: .......................................................

.................................................................
Data wystawienia: ......................................

.................................................................
Data wystawienia: ..................................

Typ kredytu:

Kwota:

Obciąż. m-czne:

Terminowość obsługi:
(ilość dni zaległych)

Uwagi

......................

..............………

……………….

…………………………..

......................

..............………

……………….

…………………………..

......................

..............………

……………….

……………….…………..

......................

..............………

…. …………….

…………………………..

......................

.............………

……………….

…..........................

......................

..............………

……………….

….................................

Obciąż. m-czne:

Terminowość obsługi:
(ilość dni zaległych)

z tytułu udzielonych poręczeń

(w BS i innych bankach i
instytucjach
finansowych)

Aktualne zadłużenie
Współwnioskodawcy lub
współmałżonka będącego osobą
zobowiązaną do spłaty ekspozycji
kredytowej wynosi:
 z tytułu pożyczek /kredytów
konsumpcyjnych, na
finansowanie działalności
gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego (w
innych bankach i instytucjach

Typ kredytu:

Kwota:

......................

..............………

……………….

…………………………..

......................

..............………

……………….

…………………………..

......................

..............………

……………….

……………….…………..

......................

..............………

…. …………….

…………………………..

.

Uwagi

finansowych)

z tytułu udzielonych poręczeń



(wBS i innych bankach i
instytucjach
finansowych)

1.

.....................

.............………

......................

..............………

……………….

….................................

……………….

…...............................

Wnoszę/Wnosimy* o udzielenie kredytu na**:
finansowanie celów dowolnych (typ kredytu gotówkowego tj. GT04;* 0%*; GT03*; dla wybranych grup zawodowych
GT05;*/sezonowego SN02*) w wysokości ……………………………………………… PLN,
konsolidację tj. spłatę zobowiązań Wnioskodawcy niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, a wynikających
z kredytów lub pożyczek zaciągniętych w Banku lub innych bankach lub instytucjach finansowych w wysokości ……………..…PLN,
oraz na cel konsumpcyjny w wysokości………………………….PLN
remont budynku mieszkalnego w wysokości …………………………………… PLN,
remont lokalu mieszkalnego w wysokości …………………………………… PLN,

2.

Wnioskowany okres kredytowania: _____________ lat/miesięcy*, tj. do ______________ 20____r.

3.

Spłata kredytu w ratach:**
równe raty kapitałowo-odsetkowe (anuitet) spłacane miesięcznie
równe raty kapitałowe, malejące raty odsetkowe
spłacane w sposób:**

kapitał miesięcznie, odsetki miesięcznie od malejącego salda,
kapitał kwartalnie/półrocznie*; odsetki miesięcznie/kwartalnie* od malejącego salda (dotyczy wyłącznie

4.
5.

osób prowadzących gospodarstwo rolne).
Raty kredytu płatne _____ dnia każdego miesiąca/kwartału*
Spłata kredytu poprzez:**
wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku.
pobieranie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku.
kapitału do _____ miesięcy/lat*

6.

Karencja w spłacie (dotyczy tylko kredytu na remont)**:

7.

Jako prawne zabezpieczenie spłaty kredytu proponuję(my):**
weksel in blanco Kredytobiorcy z klauzulą „nie na zlecenie” wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową,
umowa ubezpieczenia na życie zawarta przez Kredytobiorcę na cały okres kredytowania /okres…… lat*– w zakładzie ubezpieczeń
akceptowanym przez Bank, ze wskazaniem Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci w kwocie
aktualnego zobowiązania,
cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od utraty pracy (umowa Ubezpieczenia od utraty pracy Kredytobiorcy, a w przypadku
gdy stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, przynajmniej jednego z nich, na cały okres kredytowania /na okres 5 lat*,
obejmująca wypłatę nie mniej niż 12 świadczeń miesięcznych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat stanowiącym
załącznik do Umowy kredytu - w zakładzie ubezpieczeń akceptowanym przez Bank,
cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Kredytobiorcy (umowa Ubezpieczenia na
wypadek poważnego zachorowania Kredytobiorcy, a w przypadku gdy stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca,
przynajmniej jednego z nich, na cały okres kredytowania /na okres 5 lat* w kwocie aktualnego zobowiązania - w zakładzie ubezpieczeń
akceptowanym przez Bank,
poręczenie cywilne złożone przez następujące osoby fizyczne:

- ________________________________________________ zam. __________________________________________;
- ________________________________________________ zam. __________________________________________;
inne:___________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O MAJĄTKU:
1. Nieruchomości:

NIE

TAK: rodzaj: ......................................................................................................., wartość: ..................................................., KW ....................................
rodzaj: ......................................................................................................., wartość: ..................................................., KW ....................................
2. Ruchomości: A. SAMOCHÓD NIE TAK: marka: ............................................, rok prod: ......................, AC NIE
TAK
marka: ............................................, rok prod: ......................, AC NIE
TAK
B. INNE: Wyszczególnienie: ..................................................................................................................................................................., wartość: ................................
3. Lokaty: NIE TAK: łączna wartość w PLN: ................................................................
___________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIA I ZGODY
1.
Przyjmuję/Przyjmujemy* do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwanym dalej Bankiem, że:
1)
Bank z siedzibą w Brodnicy, ul Kamionka 27 będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwanej dalej Ustawą;
2)
dane te przetwarzane będą przez Bank w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytu,
a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
3)
Bank nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności
Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a (BIK S.A.), przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe;
4)
przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych;

5)
6)

2.

3.

4.

dane osobowe będą przetwarzane przez Bank nie dłużej niż do zrealizowania celów, do których zostały zebrane;
kontakt do przedstawiciela Banku (administratora bezpieczeństwa informacji) oraz zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą
elektroniczną na adres e-mail: bank@bsbrodnica.pl lub telefonicznie pod numerem 564930098;
7)
Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje
dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1015, z późn. zm.) upoważniam Bank do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań,
w zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy;
Oświadczam/Oświadczamy*, że:
1)
nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
2)
wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień
złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji;
3)
nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: __________________________
4)
terminowo reguluje zeznania podatkowe.
Wyrażam zgodę na:**
1)
przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu działalności w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów
zgodnie z Ustawą:
Wnioskodawca
tak
2)

Współwnioskodawca
nie

tak

przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
Wnioskodawca
tak

3)

Współwnioskodawca
nie

tak

nie

przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17a, 02-676 Warszawa, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe:
Wnioskodawca
tak

4)

nie

Współwnioskodawca
nie

tak

nie

przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.):
Wnioskodawca
tak

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

18

lipca

2002

r.

Współwnioskodawca
nie

tak

nie

na adres poczty elektronicznej

na adres poczty elektronicznej

……………………………………

…………………………………...

Oświadczam/Oświadczamy*, że powyższe dane osobowe, zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie. Brak wyrażenia
zgody lub jej cofnięcie oraz odwołanie upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego wniosku oraz
w konsekwencji niemożliwość zawarcia i realizacji umowy kredytu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

O decyzji udzielenia kredytu proszę mnie/nas powiadomić**:
telefonicznie
ustnie, sam zgłoszę się do Banku

pisemnie na adres zamieszkania
na adres poczty elektronicznej………………………………………………………..

Wyrażam / wyrażamy zgodę na zmianę przez Bank warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności
kredytowej.
Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu proszę/prosimy o wydanie mi/nam projektu Umowy kredytu.
ZAŁĄCZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt składam/my następujące dokumenty:

1)…………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………

________________________, _______________ 20___r.
miejscowość

________________________________

data

podpis Wnioskodawcy

________________________________
podpis Wnioskodawcy

Stwierdzam własnoręczność podpisu/ów i zgodność danych z dokumentem/ami tożsamości Wnioskodawcy/ów:

__________________ 20__r.

___________________________________
pieczątka imienna i podpis Pracownika Banku

*niepotrzebne skreślić

**właściwe zaznaczyć

