Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/29/2017 Zarządu Banku z dnia 19.07.2017 r. zmieniający Załącznik nr 1 do wzorów druków obowiązujących przy udzielaniu kred. dla os. fiz.

dnia

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Oddział

nr wniosku
data zarejestrowania

WNIOSEK KREDYTOWY
O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO / W ROR*
I. Informacje o Wnioskodawcy/ach*
Wyszczególnienie

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Cechy dokumentu tożsamości
PESEL
Stan cywilny
Nr tel.
Adres e-mail
(dla wspólnego gospodarstwa ilość osób podać należy przy Wnioskodawcy I)

Ilość osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy

II. Informacje o wnioskowanej transakcji kredytowej
1. Rodzaj transakcji kredytowej
kredyt gotówkowy "Szybka gotówka"
kredyt okazjonalny

kredyt odnawialny w ROR
inny (podać nazwę)

2. Kwota kredytu

kwota kredytu słownie

3. Okres kredytowania

miesięcy od

do

4. Spłata rat kapitałowych
w okresach miesięcznych
w okresach kwartalnych
w okresach półrocznych
w okresach rocznych

malejące raty kapitałowo-odsetkowe
równe raty kapitałowo-odsetkowe
w dniu

5. Spłata rat odsetkowych
w okresach miesięcznych
w okresach kwartalnych

w dniu

6. Sposób zapłaty prowizji od kredytu
wpłata gotówką przed uruchomieniem kredytu
przelew na wskazany rachunek dokonany przed uruchomieniem kredytu
obciążenie rachunku bankowego nr:
7. Proponowane zabezpieczenie kredytu
Rodzaj zabezpieczenia
weksel in blanco
poręczenie wekslowe/cywilne*
….... osób
pełnomocnictwo do rachunku bankowego
cesja z polisy ubezpieczenia
Kredytobiorcy/ów*
inne zabezpieczenia (podać jakie):

TAK / NIE

Informacje o podmiocie / przedmiocie
zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Oświadczam zarazem , że proponowany przedmiot/-y zabezpieczenia kredytu :
nie jest/-są obciążony/-e prawami osób trzecich
jest/-są obciążony/-e następującymi prawami osób trzecich:
nie dotyczy
1

III. Informacje o gospodarstwie domowym Wnioskodawcy/ów
1. Majątek trwały w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy/ów*
1) nieruchomości:
właściciel* / współwłaściciel domu* / mieszkania*
posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu
posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu* / domu jednorodzinnego*
najemca domu* / mieszkania* / lokalu*
zamieszkanie z rodzicami* / dziećmi*
inne:

ogólna wartość ww. nieruchomości:

zł.

2) pojazdy, maszyny i urządzenia (wymienić składniki majątku i określić ich wartość w zł.)

3) oszczędności i inne (wymienić składniki majątku i określić ich wartość w zł.)

2. Informacje o źródłach dochodów nierolniczych Wnioskodawcy/ów*
Wyszczególnienie
miejsce zatrudnienia (pracodawca)/
emerytura / renta / działalność
gospodarcza (nazwa firmy) / inne źródła
dochodu (wymienić)
okres zatrudnienia/okres prowadzenia
działalności gospodarczej
umowa o pracę na czas określony (podać
do kiedy) / nieokreślony

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

3. Informacje o wysokości dochodów nierolniczych Wnioskodawcy/ów*
Wyszczególnienie

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

wynagrodzenie netto (m-cznie)
wysokość emerytury / renty*
dochody netto z prowadzonej działalności
(na m-c)
inne dochody (na m-c)

4. Informacje o prowadzonym gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy/ów*
1) Powierzchnia gospodarstwa (w ha fizycznych):
, w tym dzierżawy (ha):
2) Okres prowadzenia gospodarstwa:
lat
3) Struktura upraw (określić należy strukturę prowadzonych upraw w ha fizycznych):
zboża

struktura (w ha fiz.)

plantacje

struktura (w ha fiz.)

Inne uprawy

pszenica

chmiel

……………………………….

jęczmień

porzeczka czarna

……………………………….

pszenżyto

porzeczka czerwona

……………………………….

rzepak

malina

……………………………….

owies

agrest

……………………………….

żyto

…………………………………

……………………………….

kukurydza

…………………………………

……………………………….

…………………………………

…………………………………

……………………………….

………………………………..

………………………………..

……………………………….

4)

struktura (w ha fiz.)

Struktura hodowli (podać rodzaj hodowli i ilość sztuk w obrocie rocznym):
rodzaj hodowli

ilość szt.

rodzaj hodowli

ilość szt.

rodzaj hodowli

bydło rzeźne

trzoda chlewna

owce

bydło mleczne

konie

kozy

ilość szt.

inne hodowle (wymienić rodzaj i ilość sztuk w obrocie rocznym:

5) Wysokość dopłat bezpośrednich (w zł.):
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IV. Informacje o wydatkach i zobowiązaniach gospodarstwa domowego Wnioskodawcy/ów
Wnioskodawca I
Rodzaj wydatku/zobowiązania **

kwota (w zł.)

Wnioskodawca II

okres płatności
(m-c / kwartał / rok)

kwota (w zł.)

okres płatności
(m-c / kwartał / rok)

wydatki stałe (czynsz, żywność, media,
telefon, internet, itd.)
podatki
KRUS/ZUS*
ubezpieczenia majątku
inne zobowiązania
** dla wspólnego gospodarstwa domowego - wydatki i zobowiązania podaje Wnioskodawca I

V. Zobowiązania gospodarstwa domowego Wnioskodawcy/ów* z tytułu zaciągniętych kredytów
należy podać - wszystkie zobowiązania kredytowe w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, w innych bankach/instytucjach kredytowych jak również zadłużenie z tytułu zakupów
ratalnych, limitów i kart kredytowych

Rodzaj kredytu/zobowiązania

Bank

Data zaciągnięcia

Kwota wg umowy

Aktualne saldo

Rata miesięczna
(wraz z odsetkami)

Data zaciągnięcia

Kwota wg umowy

Aktualne saldo

Rata miesięczna
(wraz z odsetkami)

kredyt ……………………………………
kredyt ……………………………………
kredyt ……………………………………
kredyt ……………………………………
kredyt ……………………………………
limit/karta kredytowa
limit/karta kredytowa
limit/karta kredytowa

Udzielone przez Wnioskodawcę/ów* poręczenia
Imię i nazwisko / nazwa Kredytobiorcy*

VI. Informacje:
dotyczące przesyłania harmonogramów spłat kredytu oraz zmianach
Taryfy sporządzać:

w formie elektronicznej na ww. adres e-mail
w formie papierowej na adres korespondencyjny

VII. Oświadczenie/a Wnioskodawcy/ów*:
1. Przyjmuję do wiadomości informację Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, że:
1)
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z siedzibą w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 98 będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
2)
dane te przetwarzane będą przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytu, a także w
celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3)
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, 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 oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających 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.
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)
dane osobowe będą przetwarzane przez Bank nie dłużej niż do zrealizowania celów, do których zostały zebrane;
6)
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.
2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014r., poz. 1015 z późn. zm.)
upoważniam Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach do wystąpienia do:
1)
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, zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy;
2)
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego
wniosku.
3. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach w celu reklamy produktów i usług Banku:

Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II
NIE

TAK

NIE

Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
4. Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych
w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących,
polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy:

Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II
NIE

TAK

NIE

5. Wyrażam zgodę na:
1)

przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.):

Wnioskodawca I
TAK

2)

Wnioskodawca II
NIE

TAK

NIE

W tym celu wskazuję/my adres/y poczty elektronicznej:
przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach:
a)

System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
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b)
c)

System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676
Warszawa,
Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,

w celu oceny mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług spersonalizowanych:

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II
NIE

TAK

TAK

NIE

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

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II
NIE

TAK

NIE

TAK

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty produktowej, w której obligatoryjnym zabezpieczeniem będzie ubezpieczenia na życie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
będzie wskazany jako główny uposażony na wypadek śmierci z umowy ubezpieczenia na życie zawartej w ramach oferty dostępnej w Banku* /oferty poza Bankiem*
8. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w
sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Przyjmuje do wiadomości, iż 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. 128 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat.
10. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku
ze złożeniem niniejszego wniosku.
11. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne, sądowe, administracyjne w sprawie:
12. Oświadczam, że nie wystąpiłem/ wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
13. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
14. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały 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.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy I)

(czytelny podpis Wnioskodawcy II)

Potwierdzam prawidłowość i kompletność przyjętego wniosku kredytowego:
(stempel memoriałowy, podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku)

Wypełnia Bank
Propozycja warunków kredytowania
Na podstawie oceny zdolności kredytowej, kontroli bezpośredniej* oraz dotychczasowego przebiegu kredytowania* proponuje się:
1. Przyznać kredyt na poniższych warunkach*:
1) Rodzaj transakcji kredytowej:
2) Kwota transakcji kredytowej:
3) Cel kredytowania:
4) Okres kredytowania:
5) Kwoty oraz terminy spłat rat kapitałowych:
6) Terminy płatności odsetek:
7) Oprocentowanie:
8) Prowizje:
9) Zabezpieczenia:

10) Inne warunki:
2. Nie przyznawać kredytu z powodu*:

(miejscowość, data)

(podpis osoby przygotowującej wniosek)

Decyzja kredytowa
1. Przyznaje się kredyt na warunkach:
1) zgodnych z powyższą propozycją warunków kredytowania
2) zmienionych do powyższej propozycji warunków kredytowania o:

2. Nie przyznaje się kredytu z powodu*:

(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

(stempel i podpisy osób podejmujących decyzję)
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