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BANK SPÓŁDZIELCZY we Włoszczowie  

Data przyjęcia wniosku………………… Nr wniosku…………   
Podpis pracownika przyjmującego wniosek…………….…… 

 

W -1 

WNIOSEK KREDYTOWY   

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCACH 

Imię i Nazwisko 
Wnioskodawcy / 
 Nazwa Wnioskodawcy 

 

Adres zamieszkania 
Wnioskodawcy / Siedziba 

 

Adres do korespondencji 
(wpisać o ile jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Seria i Nr dowodu osobistego : PESEL: 

KRS : NIP: REGON: 

Status prawny: 

Nr telefonu: e-mail : 

Nr rachunku bankowego: 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………. Numer telefonu:……………………………. 

Rodzaj prowadzonej działalności:                                                                          okres prowadzenia  
                                                                                                                                    działalności (w latach):………… 

Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej*: 

       Pełna księgowość             Księga PiR          Ryczałt ewidencjonowany          Brak ewidencji (Rolnik) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI KREDYTOWEJ 

Rodzaj kredytu*     kredyt w rachunku bieżącym         kredyt obrotowy         kredyt inwestycyjny ***  

Kwota w PLN: Słownie złotych: 

Okres 
kredytowania 

 
od …………………………………. do ……………………………………..  Karencja …………. mies. 

Przeznaczenie kredytu: 

 

TERMINY URUCHOMIENIA ORAZ TRANSZE  KREDYTU*:  Kredyt proszę postawić do mojej/naszej dyspozycji:  

  jednorazowo w dniu ………………;  w ……. transzach (daty i kwoty wypłaty poszczególnych transz): …………… 

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

 
SPŁATA KREDYTU* (okres spłaty):  od dnia………………………………        do dnia……………………………….. 

Spłata kredytu następować będzie w:  ratach miesięcznych     ratach kwartalnych     jednorazowo 

Sposób spłaty kredytu :  z rachunku bieżącego;   płatność przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu  

Terminy spłaty: pierwsza rata płatna w dniu:………………………………… w kwocie: ………………………….. złotych,  
następne raty płatne  do …… dnia każdego miesiąca* / kwartału*. Kredyt płatny jednorazowo w dniu ………………… 

SPŁATA ODSETEK*: Pierwsze odsetki płatne w dniu …………………………, następne płatne:   miesięcznie 

 kwartalnie ; do ……….……dnia każdego miesiąca*/kwartału*. Ostatnie odsetki  płatne w dniu ………………….…                    
 płatne jednorazowo w dniu spłaty kredytu. 

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE: 

Rodzaj zabezpieczenia 
Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia 
Wartość 

zabezpieczenia 
Oszacowanie wartości na podstawie: 

(polisa, wycena, faktura) 
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Oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawcy 
1) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego we Włoszczowie z siedzibą w 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, 

że: 
1) Bank Spółdzielczy we Włoszczowie będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.); 
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji 

umowy o udzielenie kredytu, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; 
3) Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności 

ujawnienia danych przewidzianych w ustawie Prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz. 128, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie 
obowiązujących. W szczególności Bank Spółdzielczy we Włoszczowie będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie 
art. 105 ust. 4 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 do 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe; 

4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych; 
5) podanie danych jest dobrowolne.  

2) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. 
U. z 2014r., poz.1015 ze zm.) upoważniam  Bank Spółdzielczy we Włoszczowie do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, do Biur Informacji 
Gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.  

3) Wyrażam zgodę* -   / nie wyrażam zgody* -  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie z 

siedzibą w 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 5 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy 
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań 
banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank 
Spółdzielczy we Włoszczowie czynności bankowych i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw.  

4) Wyrażam zgodę* -  / nie wyrażam zgody*-  na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie w celu 

reklamy produktów i usług Banku. 
5) Upoważniam Bank Spółdzielczy we Włoszczowie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o 

ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i 
załączonych dokumentach.  

6) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

7) Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów złożonych w 

związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji. 

Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz 
działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz. 128 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank 
informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane zostały podane dobrowolnie. 

 
 
 
 
………………………………………                                                  ……………………………………….                                  

 

      (miejscowość, data)                                                                                                 pieczęć firmowa, podpis Wnioskodawcy/ów  
 
 

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy** 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………………... wyrażam zgodę na  
                                                                                         (imię i nazwisko, PESEL) 

zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę …………………………………………………………………..…………… 
                                                                                                                        (imię i nazwisko, PESEL) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku wspólnego. Oświadczam też, że 
zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego wniosku, w tym w szczególności punktu 1 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach tam wskazanych oraz jestem świadom/a wynikających stąd moich praw. 

 
 
………………………………………………                                   …………………………………………….. 
     (miejscowość i data)                                                                                                                  (podpis Współmałżonka) 

 
* zaznacz właściwy kwadrat 
** dotyczy osób fizycznych posiadających wspólność małżeńską 
*** wypełnić właściwy Załącznik wskazany przez pracownika Banku 

 

  

INFORMACJA  -  OŚWIADCZENIE O ZOBOWIAZANIACH PUBLICZNOPRAWNYCH* 

Czy występują zobowiązania z tytułu podatków wobec Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego:            TAK      NIE 

Czy występują zaległości wobec: ZUS/KRUS, innych banków lub instytucji finansowych:               TAK      NIE 

Czy toczy się wobec Wnioskodawcy/ów postępowanie: cywilne, karne, upadłościowe lub egzekucyjne:   TAK      NIE 

Czy Wnioskodawca współpracuje z innymi bankami lub instytucjami finansowymi:                        TAK ***     NIE 

Czy występują podmioty powiązane kapitałowo i/lub organizacyjnie:                                      TAK ***     NIE 


