BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE
Oddział w . . . . . . . . . . . . . . .
Nr wniosku kredytowego …………………………………………..
Data złożenia wniosku kredytowego ……………………………..
Wniosek rozpatrywany na ………………………………zasadach oceny zdolności kredytowej.

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

 Korzystny …………………………..

 Odnawialny w ROR

I. INFORMACJE O KREDYCIE
Kwota kredytu: …………….………………………. złotych
Słownie: ……………………………………………………………………………….. złotych
Wnioskowany termin realizacji kredytu :
Sposób wypłaty kredytu:  w gotówce;  na rachunek
Okres kredytowania: ………… miesięcy
………………………………………………….
nr …………………………………………….…………….

Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej
Kredyt płatny w ………. ratach miesięcznych / kwartalnych*:
 raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
 raty równe ( równe raty kapitałowo-odsetkowe)
od dnia …………………………….. do dnia ………………………………

Sposób oprocentowania
 stała stopa procentowa
 zmienna stopa procentowa
Sposób uiszczenia prowizji:
 płatna gotówką przed uruchomieniem kredytu
 płatna w ciężar ROR przed uruchomieniem kredytu

Prawne zabezpieczenie kredytu:

weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,



poręczenie wekslowe ………….. osób fizycznych,



ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy,

inne zabezpieczenia: ………..………………….………………………………………………………..……………….…………….………………..

Wszelkie informacje związane z realizacja Umowy kredytu, których przekazywanie wymaga trwałego nośnika w tym, dotyczące
przesyłania harmonogramów spłat, zmian oprocentowania proszę sporządzać i przekazywać:

 w formie papierowej na aktualny adres korespondencyjny na terenie RP, wskazany w moich Danych osobowych w Banku.
 w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail, wskazany w moich Danych osobowych w Banku.
II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH
Wnioskodawca

Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*

Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Stan cywilny
Małżeńska wspólnota majątkowa

tak

nie

nie dotyczy

tak

nie

nie dotyczy

Cechy dokumentu tożsamości

Adres zamieszkania

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

Kod, Miejscowość: ………………………………

Kod, Miejscowość: ………………………………

Ulica: ………………………….………………….

Ulica: ………………………….………………….

Nr domu: ……..……..…Nr lokalu………………

Nr domu: ……..……..…Nr lokalu………………

Kod, Miejscowość: ………………………………

Kod, Miejscowość: ………………………………

Ulica: ………………………….………………….

Ulica: ………………………….………………….

Nr domu: ……..……..…Nr lokalu………………

Nr domu: ……..……..…Nr lokalu………………

Nr telefonu
E-mail:
Wykonywany zawód
Rachunek (nr rachunku bankowego)
Deklarowane wpływy na ROR
(w złotych)

III. INFORMACJE O ŹRÓDŁACH DOCHODU
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Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*

Wnioskodawca
Całkowity staż pracy (w latach)
Okres zatrudnienia u obecnego
pracodawcy/ czas prowadzenia
obecnej dział. gospodarczej (w
latach)
Informacje o pracodawcy (nazwa,
adres)
Stanowisko
umowa o pracę: ....................................
umowa o pracę na czas określony
do…….................: ...............................
emerytura;
renta ……………………
działalność gospodarcza/rolnicza
inne: ......................................................

Źródła dochodu

Ilość osób w gosp. (w tym dzieci)

umowa o pracę: ....................................
umowa o pracę na czas określony
do…….................: ...............................
emerytura;
renta ……………………
działalność gospodarcza/rolnicza
inne: ......................................................

Osób ………….. , w tym dzieci ………..

Osób ………….. , w tym dzieci ………..

Wnioskodawca i Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy należą do tego samego gospodarstwa domowego ?:

TAK  NIE

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH

limit ROR

Kwota pozostała
do spłaty**
X

Rata
miesięczna**
X

limit ROR

X

X

II

limit karty kredytowej

X

X

II

Zobowiązania

Kwota zobowiązania**

Bank

Wnioskodawca
II

kredyt ……………

II

kredyt ……………

II

Poręczenie /
przystąpienie do długu*
Inne(np. alimenty,

X

X

II
X

zobowiązania komornicze)

II
II

……………..…………..

Wnioskodawca

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę
w innym banku:

Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*

TAK
NIE (jeśli TAK to: nazwa i adres banku, cel kredytu,
wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane
zabezpieczenia spłaty kredytu):

TAK
NIE (jeśli TAK to: nazwa i adres banku, cel kredytu,
wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia
spłaty kredytu):

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

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

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU
Wnioskodawca

Status mieszkaniowy/wartość

Status własności samochodu/
wartość

właściciel / współwłaściciel - domu / mieszkania
posiadacz prawa do lokalu …………………….
najemca mieszkania: …………………………..
zamieszkiwanie z rodzicami/dziećmi
inne…………………………………………………

Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*
właściciel / współwłaściciel - domu / mieszkania
posiadacz prawa do lokalu …………………….
najemca mieszkania: …………………………..
zamieszkiwanie z rodzicami/dziećmi
inne…………………………………………………

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.
własny
na kredyt
służbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ..........................................

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.
własny
leasing
na kredyt
służbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ..........................................

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.

Oszczędności, papiery
wartościowe
(kwota, waluta, okres lokaty)

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

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

Inne składniki majątku:
(wymienić, np. rodzaj
nieruchomości i ich
szacunkowa wartość)

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

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

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.

Szacunkowa wartość; ………………………… zł.
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VI. OŚWIADCZENIA I ZGODY
I . Oświadczam, że:
1.

Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie …………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….…….……………….

2. Nie wystąpiłem / wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
3. Oświadczam, że mój miesięczny dochód netto, (z tytułu źródeł dochodów wskazanych w części III Wniosku), wynosi:
Wnioskodawca ………………………….. zł. Wnioskodawca II/Małżonek Wnioskodawcy …………….…………….. zł.
4. Oświadczam/y, że moje/nasze wydatki stałe gospodarstwa domowego wynoszą, miesięcznie: ………….….…….... zł.
5. Oświadczam/y, że moje/nasze całkowite zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi:
Wnioskodawca
…………………… złotych

Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*
…………………………………. złotych

Łączne zadłużenie***
………………………….. złotych

6.

Oświadczam/y, że szacunkowa wartość mojego/naszego majątku, wynosi: ……………..…………….. zł.

7.

Oświadczam/y, że kredyt wykorzystany zostanie na sfinansowanie dowolnych moich/naszych potrzeb
konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

8.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku oraz zawarte w składanych załącznikach
są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, według stanu na dzień złożenia Wniosku.

9.

Upoważniam/y Bank Spółdzielczy we Włoszczowie do weryfikacji tych informacji zamieszczonych w niniejszym
Wniosku oraz w składanych Oświadczeniach.

10. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe.
11. Oświadczam, że treść Wniosku jest dla mnie w pełni zrozumiała.
II. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzach:
- „Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie w związku z
Wnioskiem o udzielenie kredytu dotycząca Wnioskodawcy/Poręczyciela/Małżonka wnioskodawcy oraz
Oświadczenia”,
- „Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej oraz Klauzule zgód”,
stanowiące załączniki do niniejszego Wniosku o udzielenie kredytu.

ZAŁĄCZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty:
1)
………………………………..
2)
………………………………..
3)
………………………………..
4)
……………………………….

O podjętej Decyzji kredytowej proszę powiadomić mnie:

.................................................................
(miejscowość, data)

 telefonicznie

……………………………………………..
podpis Wnioskodawcy I

 pisemnie

……………………………………………………
Wnioskodawca II/ Małżonek Wnioskodawcy*

……………………………………………………
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku przyjmującego
Wniosek - potwierdzającego autentyczność podpisów i
zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami)

* niepotrzebne skreślić
** w złotych
*** wyłącznie, gdy o kredyt występują wspólnie (z uwzględnieniem wspólnego zadłużenia)
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WYPEŁNIA BS
Średnie miesięczne obroty na ROR za okres ………. mies. - …………………………. zł.
Główne źródła spłaty kredytu ……………………………………………………………………………………………………………………….
Czy uzyskiwane dochody są systematyczne …………………, .
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej :
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów proponuje się:
1. Przyznać kredyt w kwocie ……………………. zł.(słownie: ………………………………………………………………….…………złotych)
- kredyt oprocentowany według stałej /zmiennej* stopy procentowej. W dniu przyznania oprocentowanie kredytu wynosi ………...%
w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki WIBOR 6M w wysokości …………..p.p. i stałej marży w wysokości………… p.p.
- proponowane zabezpieczenie ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
- płatny: w ……….. ratach miesięcznych/kwartalnych* od ……………….…..………… do …………...………..…...
- odsetki płatne ……………………………………………………………………………………………..
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu: …….……..%,
2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu*…………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………, dnia …………. 20… r.

…………………………………………
(podpis pracownika przygotowującego wniosek)

DECYZJA KREDYTOWA
................................... kredyt

………..…..…….…….- terminowy, konsumencki odnawialny*/nieodnawialny* ………………………..w

kwocie ………………..………… zł. na cel dowolny, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyt
oprocentowany wg ……………….…. stopy procentowej wynoszącej w dniu przyznania …………. % w stosunku rocznym, *stanowiącą
sumę stawki WIBOR 6M wynoszącej ……… p.p. i stałej marży w wysokości ……..……. . Prowizja ..……..… %. Kredyt płatny w ratach
…………………….…….. od dnia ….……………………………. do dnia ………………….………….. . Odsetki płatne……………………….
w terminach spłat rat kredytu*/w ostatnim dniu miesiąca*. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę/ów
do sumy wekslowej ………………………………… zł. ……………………..………………………..…………………………..………….….…
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Odmawia się udzielenia kredytu z powodu:…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………… dnia ………….. 20..…. r.

……………………………………………
( stempel i podpis osoby podejmującej decyzję)

O decyzji zawiadomiono Wnioskodawcę na piśmie* / telefonicznie* dnia …………………………..……………………..
Informację ustną o podjętej przez Bank decyzji przyjąłem:

…………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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