WNIOSEK KREDYTOWY
WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY
1) Imię/ona i nazwisko
Adres zamieszkania
i zameldowania
2) Imię/ona i nazwisko
Adres zamieszkania
i zameldowania

WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wybrać jeden z poniższych kredytów)

kredytu w
rachunku
bieżącym

aneksu kredytu
w rachunku
bieżącym

kredytu z
dopłatami do
odsetek z ARiMR

kredytu
inwestycyjnego

kredytu
obrotowego

Kredytu
obrotowego
nawozowego

w wysokości

kredytowa linia
hipoteczna

złotych

słownie złotych

na okres od

do

w tym okres karencji

Jeżeli jest to kredytu w rachunku bieżącym -proszę pominąć pkt. od 1 do 5

1. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie

2. Termin wykorzystania kredytu: jednorazowo w dniu
3. Dla kredytów inwestycyjnych w transzach w następujący sposób:
w dniu/do dnia

kwota kredytu

w dniu/do dnia

kwota kredytu

w dniu/do dnia

kwota kredytu

4. Okres spłaty od

do

w

ratach płatnych do

dnia
miesiąca

5. Całkowity koszt przedsięwzięcia (dotyczy kredytów inwestycyjnych) wynosi
w tym środki własne w kwocie
w formie gotówki na rachunku nr

w kwocie

w innej formie

w kwocie

6. Proponuję następujące prawne formy zabezpieczenia kredytu:
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Oświadczam, że:
a) posiadam / nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach:…………………………………………………
b) posiadam / nie posiadam* kredyty lub gwarancję w innym banku / instytucji finansowej*: w kwocie …………………………
c) ubiegałem się / nie ubiegałem się / ubiegam się / nie ubiegam* w ciągu ostatniego roku o kredyt lub gwarancję w innym banku /
instytucji finansowej: ………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że toczy / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe w sprawie: ……………………………………………
Oświadczam, że jestem / nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim.
Oświadczam, że świadomy skutków prawnych wynikających z art. 297 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (DZ.U. Nr 88, poz. 553)
stwierdzam, że wszelkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie wyrażam zgodę na sprawdzenie przez
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim podanych informacji.
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w budynku „Adgar Plaza” przy Postępu 17A, Bank Polskiej Spółdzielczości SA przekazywanych przez
Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem
przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Prawo bankowe z późn. zm. oraz innych ustaw.
Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr
50,poz.424) upoważniam Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w budynku „Adgar Plaza” przy Postępu 17A do biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

………………………………………………………

………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis) imię i nazwisko Wnioskodawcy

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, Pesel)

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku wspólnego.
………………………………………………………

……………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis) imię i nazwisko Współmałżonka Wnioskodawcy

Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz
nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 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 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane zostały podane
dobrowolnie.

Adnotacje Banku
PRZYJĘTY WNIOSEK PRZEZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczęć i podpis pracownika Banku)

DATA I MIEJCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
WNIOSEK KOMPLETNY

 TAK

 NIE

 KLIENT BANKU

 NOWY KLIENT

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO
WNIOSKU
STATUS KLIENTA
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