BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Załącznik nr W.4a
do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY1

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka*
(należy wypełnić w przypadku gdy Właściciel/Wspólnik/Poręczyciel jest osobą fzyczną )
Dotyczy wniosku o udzielenie kredytu Klienta
Proszę wpisać nazwę wnioskodawcy.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE:
Imię i nazwisko
PESEL
Rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania
Wykształcenie








wyższe
licencjat
średnie
zawodowe
podstawowe
wykształcenie wyższe oraz kursy zgodne z proflem
prowadzonej działalności

Ilość lat ogółem doświadczenia zawodowego:
Doświadczenie zawodowe

Ilość lat doświadczenia zawodowego w branży w
której prowadzi lub zamierza prowadzić działalność:
Ilość lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierowniczym:

Stan cywilny





Stosunki majątkowe między małżonkami






______



Nie dotyczy



______



Nie dotyczy



______



Nie dotyczy

zamężna/żonaty
panna/kawaler
wolny
wspólnota majątkowa
rozdzielność majątkowa

Proszę podać liczbę osób w Pani/Pana gospodarstwie
domowym
Proszę podać miesięczne koszty utrzymania
gospodarstwa domowego
Dochód miesięczny neto (łącznie)
w bieżącym roku
Dochód miesięczny neto (pozyskiwany z innych źródeł niż
prowadzona działalność gospodarcza/rolnicza)

w bieżącym roku
Dochód miesięczny współmałżonka
(jeśli dotyczy)

Proszę podać informację o Przedsiębiorstwach, w których posiada Pani/Pan udziały/akcje:
Nazwa
Stanowisko
Udział w %
Kwota udziału
(o ile dotyczy)
przedsiębiorstwa

II. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU PRYWATNYM NIE ZWIĄZANYM Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA
1

W przypadku gdy w Właściciel/Wspólnik i Współmałżonek pozostają we wspólnocie majątkowej wypełniają wspólnie jeden
Kwestionariusz Osobisty
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Nieruchomości
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana nieruchomości, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
wnioskodawcy/poręczyciela
Rodzaj
Adres
Współwłaściciele
Wartość rynkowa
Obciążenia (służebność
nieruchomości
nieruchomości
lub szacunkowa: *
osobista, wartość wpisów
hipotecznych)

Pojazdy
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana pojazdy, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
wnioskodawcy/poręczyciela
Marka - Model
Rok produkcji
Współwłaściciele
Wartość wg polisy AC
Obciążenia
Nr rejestracyjny
lub szacunkowa:*
(zastaw/przewłaszczenie)

Inne dobra materialne
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana inne dobra materialne, nie związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą wnioskodawcy/poręczyciela
Rodzaj
Nazwa banku
Współwłaściciele
Wartość rynkowa,
Obciążenia
nominalna lub
(zastaw/przewłaszczenie/
szacunkowa: *
przelew wierzytelności)
Oszczędności na
rachunkach
bankowych
Certyfkaty
depozytowe
Obligacje i bony
skarbowe NBP i
Skarbu Państwa
Inne (jakie?)
________________
Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach
Proszę opisać zakres Pani/Pana współpracy z innymi bankami/towarzystwami leasingowymi (otrzymane gwarancje,
zobowiązania leasingowe, zaciągnięte kredyty i pożyczki – w tym również konsumpcyjne) nie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą wnioskodawcy/poręczyciela
Nazwa podmiotu
Wysokość
Kredyt/Poręczenie
Wysokość raty
Zabezpieczenie
(Banku,
zobowiązania
Ostateczny termin
kapitałowotowarzystwa
( w PLN) (aktualna)
spłaty
odsetkowej
leasingowego)

Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne




TAK
NIE

Jeżeli tak, to podać ich
wysokość

Inne posiadane zobowiązania

Posiadane rachunki bankowe
Proszę podać posiadane przez Panią/Pana posiadane rachunki bankowe, nie związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą wnioskodawcy/poręczyciela
Nazwa i adres Banku
Rodzaj rachunku
Aktualne saldo rachunku
2

Informacje o majątku i zobowiązaniach
Proszę podać informacje o posiadanym przez Panią/Pana majątku i zobowiązaniach (wg stanu na ostatni dzień
miesiąca poprzedzający datę złożenia wniosku), nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
wnioskodawcy/poręczyciela (w przypadku trudności z podaniem dokładnej wartości prosimy o podanie wartości
szacunkowych).
Pozycja
wg stanu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzający datę złożenia wniosku
Wartość majątku prywatnego
Prywatne kredyty/pożyczki/ zobowiązania w innych bankach/ innych
instytucjach fnansowych (stan zadłużenia)
Średniomiesięczna obsługa zadłużenia - spłata rat kapitałowo-odsetkowych
prywatnych kredytów i pożyczek w innych instytucjach fnansowych
Inne prywatne zobowiązania (należy podać wysokość średniomiesięcznych rat)
Inne średniomiesięczne dochody prywatne (nie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą)

III. OŚWIADCZENIA
Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:
Nazwa Organu

Posiadane zaległości?

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu składek na
m.in. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne Fundusz Pracy
Stosownych Urzędów
– z tytułu podatku od
nieruchomości (ile dotyczy)

Zaległość objęta ugodą?

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

IV. KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD.
KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Iłży (zwany dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1
pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (zwanej dalej „ Prawo bankowe”) – do Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (zwanego dalej „BIK”). W związku
z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.
1.
Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka
Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (zwane dalej „BIK”).
2.

Dane kontaktowe.
Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676
Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
1) wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym
z wykorzystaniem proflowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji
dotyczących konkretnych osób fzycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
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3) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego –
podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
4) w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego
przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

4. Kategorie przetwarzanych danych
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

1) dane identyfkujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko
panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2) dane adresowe i teleadresowe,
3) dane socjo-demografczne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody
i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
4) dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania,
warunki spłaty zobowiązania, cel fnansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji
zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania,
przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny
wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków
kredytowych.
5. Źródło pochodzenia danych.
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
6. Okres przez który dane będą przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

1) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym
wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa
bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a
w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
4) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
7. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru
PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfkacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym
podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie
zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może
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Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Biura Informacji Kredytowej
_________________________________________________
____________________________________________
(miejscowość, data)

(Podpis Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka)

KLAUZULE ZGÓD

1. Wyrażam zgodę na:
1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Iłży 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.]
Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/*
TAK
___________________________________________
(miejscowość, data)

NIE
___________________________________________
(Podpis Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka)

2) przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą w Iłży ul. Rynek 1 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z
Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia.
[Wyrażenie tej zgody dotyczy tylko Poręczyciela będącego osobą fzyczną]
Poręczyciel
TAK

_________________________________________________
(miejscowość, data)

NIE

NIE DOTYCZY

____________________________________________
(Podpis Poręczyciela)

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
_________________________________________________
(miejscowość, data)

____________________________________________
(Podpis
Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka)

* niepotrzebne skreślić
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