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Załącznik nr 1a 
do Instrukcji wydawania i obsługi kart kredytowych w 

Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim  

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
 Karta Visa Business Credit       Karta MasterCard Business Credit 

 
I. DANE KREDYTOBIORCY: 

1. WNIOSKODAWCA: 

Nazwa Wnioskodawcy  

REGON / NIP/ KRS   

Siedziba / Adres Wnioskodawcy  

Adres korespondencyjny 
Wnioskodawcy (na terenie RP) – 
podać jeśli inny niż adres firmy 

 

Numer telefonu  

Numer telefonu komórkowego do 
obsługi portalu kartowego i 
zabezpieczenia 3D Secure 

 

Adres e-mail  

 
II. DANE UŻYTKOWNIKA KARTY 

  Użytkownik karty  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Nazwisko rodowe matki  

Nazwisko rodowe  

Imiona rodziców  

PESEL  

Kraj pochodzenia  

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: …………………………………………………………………..…………… 

Seria…………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu: ……………………………………………………..………………… 

Dzień wydania: ……………………………………………………………….………. 

Wydany przez: ................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania na terenie RP 

Ulica: ………………………….…… 

Nr domu/nr lokalu: ………………..  

Kod: ………………………………… 

Miejscowość: ……….……………… 

Kraj: ……………………………… 

Adres do korespondencji na terenie RP 
(jeżeli jest taki sam jak adres 
zamieszkania należy wpisać jak wyżej) 

   Jak wyżej 
Ulica……...…………………………. 

Nr domu/nr lokalu: ………………..  

Kod……...………….……….……… 

Miejscowość: ……...………………… 

Kraj: ……...………………………… 
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  Użytkownik karty  

 
Nr telefonu (do wyboru) 
 

stacjonarny……………….………… 

komórkowy: ………………………… 

E-mail:  

Obywatelstwo 
 polskie 
 inne………………………………. 

 
III. WNIOSKOWANA KWOTA KREDYTU 

Wnioskowana kwota limitu kredytowego                                                    PLN 

Maksymalna dzienna kwota transakcji gotówkowych                                                    PLN 

Maksymalna dzienna kwota transakcji bezgotówkowych 
 
                                                   PLN  

Maksymalna kwota transakcji internetowych                                                     PLN 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

Forma prowadzonej księgowości:  

Osoba upoważniona do kontaktu z Bankiem: 
O decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania łącznego 
limitu kart kredytowych proszę mnie powiadomić: 

 telefonicznie, nr telefonu ……………………………… 
 w placówce Banku 

 
V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

        aktualne zadłużenie kredytowe w Banku wynosi: ………………………………………………………………………… 
        aktualne zadłużenie w Banku wraz z podmiotami powiązanymi wynosi: …………………………………………………. 
        aktualne zadłużenie w innych bankach wynosi: …………………………………………………………………………… 

VI. ZABEZPIECZENIA 
Proponujemy prawne zabezpieczenie kredytu w formie: 

   Oświadczam, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu: 
        nie jest obciążony prawami osób trzecich 
        aktualne zadłużenie w Banku wraz z podmiotami powiązanymi wynosi: …………………………………………………. 
 

VII. MIESIĘCZNE WYCIĄGI 
Miesięczne wyciągi: 
        wysyłać na adres korespondencyjny 
        wysyłać na adres e-mail 
Spłata zadłużenia karty kredytowej: 
        poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty kredytowej 
        w ciężar rachunku bankowego wskazanego w Umowie o kartę kredytową 
              stosować do minimalnej spłaty zadłużenia na karcie 
              stosować do całkowitego salda zadłużenia 
Informujemy, że w przypadku niedokonania żadnej transakcji płatniczej w danym okresie rozliczeniowym oraz braku zadłużenia wobec Banku z tytułu 
posługiwania się kartą Zestawienie transakcji płatniczych nie będzie generowane i przesyłane. 
 

VIII. OŚWIADCZENIA 
 

1) Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

NAZWA ORGANU 
POSIADANE 

ZALEGŁOŚCI? 
ZALEGŁOŚĆ OBJĘTA UGODĄ? 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.   
  
         NIE              TAK 
 

          
          NIE              TAK        NIE DOTYCZY   
 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu 
składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne 
Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy  

           
          NIE              TAK 
 

          
          NIE              TAK           NIE DOTYCZY   
 

Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od 
nieruchomości  (o ile dotyczy) 

          
         NIE              TAK 
 

          
          NIE              TAK           NIE DOTYCZY   
 

2) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.  

3) Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/nie toczą się* lub grożą/nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne 
mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 
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4) Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został/nie został* rozpoczęty proces likwidacji 
lub postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

5) Oświadczam, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały/nie zostały* wystawione lub wygasły/nie wygasły* tytuły egzekucyjne 
w kwocie przekraczającej 1 000 PLN; 

6) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką* 

7) Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim. 

8) Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* członkami Banku 
Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w radzie 
nadzorczej lub w zarządzie Banku. 

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

 

IX. ZGODY 

1. Przyjmuję do wiadomości informację Banku, że przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą 
elektroniczną na adres: hd@bsaleksandrow.pl lub telefonicznie pod numerem 42 712 21 12. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych przez Bank na 
podstawie art.. 105 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) 
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa. W 
zakresie przekazanych danych Biuro Informacji Kredytowej – obok Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim – staje się 
Administratorem moich/naszych danych osobowych. Z Biurem Informacji Kredytowej mogę/możemy skontaktować się 
poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). 
Biuro Informacji Kredytowej wyznaczyło Inspektora Ochrony Fanych, z którym można się skontaktować poprzez  
e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 warszawa, ul. 
Postępu 17A), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostępna jest na stronie www.bs-
aleksandrow.pl.  

3. Wyrażam/y zgodę na: 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących 
moich zobowiązań jako konsumenta. 
 
[Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie 
niemożliwością zawarcia Umowy] 
 

 TAK                            NIE 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących 
Wnioskodawcę) 

 
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku wspólników spółek osobowych gdy oświadczenia wspólników różnią się od siebie, należy przyjąć oświadczenie osobno 
od każdego wspólnika spółki    
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WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

 
 
 
WNIOSEK PRZYJETY PRZEZ: 
   (pieczęć i podpis Pracownika Banku) 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU  

WNIOSEK KOMPLETNY          TAK                        NIE 

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU  

STATUS KLIENTA          Klient Banku            nowy Klient 

 


