BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
KWESTIONARIUSZ OSOBISTY – dotyczy osób fizycznych
KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA)
(każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

PESEL : ......................................... Numer dowodu tożsamości : .........................................
Nazwisko ............................................ Imiona .......................................................................
Adres zamieszkania ..................................................................................................................
Wykształcenie: ................................................(podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe)
Dochód miesięczny netto (pozyskiwany z innych źródeł niż prowadzona działalność oraz
źródło tego dochodu*):………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko współmałżonka: ..............................................................................................
PESEL : ......................................... Numer dowodu tożsamości: ...........................................
Adres ………………………………………………………………………………………….
Dochód miesięczny współmałżonka netto oraz źródło tego dochodu: .....................................
.................................................................................................................................................
Czy istnieje rozdzielność majątkowa: .................... (tak, nie)
Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym …........................
Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne: .................... (tak, nie)
Jeżeli tak, to podać ich wysokość ....................................................
Czy wobec Kredytobiorcy/ Poręczyciela/ Dłużnika z tytułu zabezpieczenia* toczyło lub toczy
się jakiekolwiek postępowanie sądowe: .................... (tak, nie)
Jeżeli tak, to kiedy i z jakiego tytułu ......................................................................................
INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM
KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA*
(jeżeli osoba składająca kwestionariusz osobisty pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej,
poniżej należy podać stan majątkowy obu współmałżonków)

Posiadane akcje i udziały:
Imię i nazwisko / Nazwa

Wielkość posiadanych akcji i udziałów w % i kwocie
oraz ich rodzaj

Posiadane nieruchomości
Rodzaj, adres
nieruchomości,
Nr KW,
termin zakupu,
nazwisko
współwłaścicieli,

Sposób wykorzystania,
obszar

Wartość
z wyceny
w tys. zł

Wartość wg innego
źródła (podać
źródło np. polisa)

Obciążenie
hipoteki na
rzecz..........,
kwota.........,

Maszyny, urządzenia i środki transportu
Typ maszyny,
urządzenia, samochodu
(nr fabr., nr rejestr.)

Rok
produkcji

Cena zakupu
w tys. zł

Wartość rynkowa Zastaw, przewłaszczenie na
w tys. zł
rzecz ...............,

Posiadane rachunki bankowe
Nazwa i adres Banku

Aktualny stan na rachunku

Blokada na
rzecz ..........................,
lub cesja na rzecz ........................,

Kwota pożyczki w tys. zł

Ostateczny termin spłaty

Pożyczki udzielone
Nazwisko dłużnika

Inny majątek osobisty (proszę opisać):
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Udzielone poręczenia
Na rzecz kogo

Za jakie zobowiązania

Jaka kwota w tys. zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA
Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA*

Kredyty i pożyczki
Nazwa Banku
pożyczkodawcy

Kwota pozostała
do spłaty

Ostateczny termin
spłaty

Prawne zabezpieczenie
spłaty

Zobowiązania (inne niż w planie działania)
Rodzaj zobowiązania

Data powstania

Wartość do zapłaty
w tys. zł

Termin
zakończenia spłaty

Stopa %

Inne zobowiązania (proszę opisać):
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
1.

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

2.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Iłży, że:**
1)

Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą w Iłży, przy ul. Rynek 1 będzie administratorem moich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm);

2)

dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Iłży w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia
i realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych
osobowych;

3)

Bank Spółdzielczy w Iłży nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i
okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2002r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank
będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe , w tym do
Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia
nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w
przypadku, gdy Kredytobiorca, pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku;

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.

3.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50,
poz. 424, z póżn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Iłży do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

4.

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Iłży w celu
reklamy produktów i usług Banku.**

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

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

miejscowość, data

/podpis osoby składającej kwestionariusz/

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Dłużnika z tytułu zabezpieczenia kredytu:
Ja niżej podpisany/a

…………………………………………………
(imię i nazwisko)

oświadczam też, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego kwestionariusza złożonego przez
Współmałżonka/ę ………………….……………… i potwierdzam, że informacje podane w tym
(imię i nazwisko)

kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….
(miejscowość, data)

*

……………………………….
(podpis Współmałżonka/i)

niepotrzebne skreślić
** dotyczy osób fizycznych – poręczycieli/ dłużników z tytułu zabezpieczenia kredytu

