Data przyjęcia.....................................

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Oddział/ Filia w …............
WNIOSEK KREDYTOWY nr …..........
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej; spółka
cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna: imiona i nazwiska wspólników, nr-y dowodów tożsamości, adresy zamieszkania, nr-y PESEL wspólników,
nazwa spółki, adres prowadzenia działalności; inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, adres, osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma,
siedziba).

1.

Wnioskuję/emy o udzielenie kredytu/ limitu kredytu *:...........................................w wysokości.............................................
(rodzaj kredytu, limitu)

(słownie złotych: ….................................................................................................................................................................)
(kwota kredytu)

na okres od .......................... do .......................... w tym karencja* ............ miesięcy.
2.

Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie …......................................................................................
…................................................................................................................................................................................................
Całkowity koszt przedsięwzięcia ..............................................................................................................................................
(kwota)

3.

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia: ..................................................................................................................................
(np. cykl realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia, rodzaje zakupów, itp.)

4.
5.

6.

7.

8.
9.

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Źródła i struktura finansowania: ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Deklaruję/emy
udział
własny
w
finansowaniu
kredytowanego
projektu
(przedsięwzięcia)
w wysokości .................................., który będzie przeznaczony na finansowanie …...........................…................................
…................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Termin wykorzystania kredytu, wysokość poszczególnych transz:
w dniu/od dnia* .................................... kwota kredytu .........................................,
w dniu/od dnia* .................................... kwota kredytu .........................................,
w dniu/od dnia* .................................... kwota kredytu .........................................,
w dniu/od dnia* .................................... kwota kredytu .........................................,
Okres spłaty od ............................................. do .............................................. w .................... ratach płatnych jednorazowo/
miesięcznie/kwartalnie/półrocznie* począwszy od dnia................................, w następujących terminach i kwotach*:
w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ...........................................,
w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ...........................................,
w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ...........................................,
w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ...........................................,
Termin spłaty odsetek ……………………………………………………………………………….......................................
Proponuję/emy następujące prawne zabezpieczenie kredytu (rodzaj i wartość zabezpieczenia):

Rodzaj zabezpieczenia

Właściciel
przedmiotu
zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia

Oszacowanie wartości na
podstawie:(polisa,
wycena,
faktura)

10. Oświadczam/y, że:
a)
b)
c)

posiadam/y/
nie
posiadam/y
*
następujące
rachunki
bankowe
w
innych
bankach: ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
posiadam/y/ nie posiadam/y* kredyty lub gwarancję w innym banku/ instytucji finansowej*
w kwocie ............................................................................................................................................................................,
ubiegałem/liśmy się/ nie ubiegałem/liśmy się/ ubiegam/y się/ nie ubiegam/y * w ciągu ostatniego roku o kredyt lub
gwarancję w innym banku/ instytucji finansowej w kwocie: ….........................................................................................

d)
posiadam/y
zobowiązania:..................................................................................................................................

inne

…..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
11. Oświadczamy,
że
toczy/nie
toczy*
się
wobec
nas
postępowanie
sądowe
cywilne/karne*
w sprawie ...................................................................................................................................................................................
12. Upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Iłży do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych
dokumentach.
13. Przyjmujemy do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Iłży, że:
1)
Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą w Iłży przy ul. Rynek 1. będzie administratorem moich/ naszych 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 nam prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych;
5)
podanie danych jest dobrowolne.

14.

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.

15.
16.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Iłży w celu reklamy produktów i usług Banku.*
Oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

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

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku wspólnego.
Oświadczam też, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego wniosku, w tym w szczególności punktów 23-25
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach tam wskazanych oraz jestem świadom/a
wynikających stąd moich praw.
……………………………….

……………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Współmałżonka/i wnioskodawcy)

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych.



