
Załącznik Nr 2  
Instrukcja kredytowania działalności gospodarczej 
Data wpływu Numer w rejestrze 
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie O/F ………………… 

Wniosek o udzielenie kredytu płatniczego 
w rachunku bieŜącym 

I. Informacje o wnioskodawcy: 
 Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko / 
Nazwa 

 

Adres zamieszkania / 
Siedziba 

 

Numer telefonu  
Forma prawna  
NIP i REGON  

II. Informacje dotyczące kredytu: 
Wnioskowana kwota: 

 
zł …………………………………………… 
słownie: …………………………………… 

Dokładne określenie celu na jaki kredyt ma 
być przeznaczony: 

 

Źródło spłaty kredytu: 
 

� z pierwszych wpływów na rachunek bieŜący 
� określenie terminu, od którego naleŜy zaliczać 

wpływy na spłatę kredytu ……………………… 
� wpływ środków na rachunek z określonego tytułu 

…………………………………………………… 
III. Informacje dotycz ące działalności: 
Wyszczególnienie rok poprzedni                   rok bieŜący 
1. przychody ogółem w tys. zł:   

 
    

2. koszty w tys. zł   
 

  

3.wynik finansowy w tys. zł   
 

  

4.naleŜnosci na dzień: 
 

   

5. zobowiązania na dzień:  
 

  

    

 
 
……………………………data …………… …………………………………………… 

(miejscowość)                             (podpis Wnioskodawcy) 
 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.297 kk, Ŝe wszystkie informacje, które 
zawarte zostały  w niniejszym wniosku oraz dane zawarte w dołączonych dokumentach są zgodne z prawdą. 
 
1. Przyjmuję do wiadomości informację Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z siedzibą                             

w Chełmie, przy ul. I Pułku SzwoleŜerów 9, 22-100 Chełm, Ŝe: 

1) Wschodni Bank Spółdzielczy Chełmie 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 Wschodni Bank Spółdzielczy Chełmie w celu rozpatrzenia niniejszego 
wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie kredytu, a takŜe w celach określonych w art. 23 
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; 

3) Wschodni Bank Spółdzielczy Chełmie  nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom,                          
z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.                
W szczególności Wschodni Bank Spółdzielczy Chełmie będzie przekazywał dane do instytucji 
utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a oraz do 
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Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających  dane w celu oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust.4, ust. 4a i 4d 
oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe; 

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.  

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych                        
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upowaŜniam  Wschodni Bank Spółdzielczy                 
w Chełmie do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.  

3. WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Wschodni Bank 
Spółdzielczy w Chełmie z siedzibą w Chełmie przy ul. I Pułku SzwoleŜerów, 22-100 Chełm oraz Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 
Warszawa, przekazywanych przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, a dotyczących mnie informacji 
oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŜeniem przeze mnie 
wniosku skutkującego podjęciem przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie czynności bankowych, 
przez okres nie dłuŜszy, niŜ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej 
informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw. 

4. WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Wschodni Bank 
Spółdzielczy w Chełmie w celu reklamy produktów i usług Banku. 

5. UpowaŜniam Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz 
do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.  

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, ul. I Pułku SzwoleŜerów 9, 22-100 Chełm informuje, Ŝe dane zawarte, 
zawarte w niniejszym wniosku,  będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej 
transakcji. 
 
Dane Pani/Pana nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 
zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. 
 
Jednocześnie  informuje, iŜ Pani/Pan ma prawo wglądu do swoich  danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 
32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, z późn. 
zm.).  
 
 
.......................................  ................................................................. 
     miejscowość i data                    podpis Wnioskodawcy /-ów   
 
 
Oświadczenie małŜonka Wnioskodawcy ** 
 
Ja niŜej podpisany/a ............................................................................. 
                                                                  /imię i nazwisko/ 
 
WyraŜam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez WspółmałŜonka/ę  
 
........................................................................................... 
                            /imię i nazwisko/ 

   
*niepotrzebne skreślić 
** dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 
 

 
……………………………………………… 
  (data i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 
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OCENA KLIENTA I DECYZJA BANKU 
Informacje o kliencie: 
obroty na rachunku …………………………………………………………………………… 
ocena dotychczasowej współpracy …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
PROPOZYCJA: 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………… 
(data i  podpis osoby dokonującej oceny) 

 
OPINIA KOMITETU KREDYTOWEGO ODZIAŁU / BANKU*: 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………… 

(data i  podpisy członków Komitetu Kredytowego) 
 

DECYZJA: 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………….

(data i  podpis osoby podejmującej decyzję) 


