
Data wpływu Numer w rejestrze
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie O/F …………………

Wniosek o udzielenie kredytu płatniczego
w rachunku bieżącym

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 bieżący

 określenie  terminu,  od  którego  należy  zaliczać
wpływy na spłatę kredytu ………………………

 wpływ środków na rachunek z określonego tytułu
……………………………………………………

III. Informacje dotyczące działalności:
Wyszczególnienie rok poprzedni                   rok bieżący
1. przychody ogółem w tys. zł:    

2. koszty w tys. zł 

3.wynik finansowy w tys. zł 

4.należnosci na dzień:

5. zobowiązania na dzień:

   

OŚWIADCZENIA I  ZGODY 

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Wschodniego Banku Spółdzielczego   w Chełmie, zwa-
nego dalej Bankiem, że przypadki zgłaszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektro-
niczną na adres e-mail: rodo@wbschelm.pl lub telefonicznie pod numerem 82 562-15-55.

2. Oświadczam, że:
1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załączni-

kach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji;

3) nie  toczy  się/toczy  się*  wobec  mnie  postępowanie  egzekucyjne  w  sprawie:
……………………………………………………………………………………...

4) terminowo reguluje zobowiązania podatkowe.

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzach „Klauzu-
la informacyjna”  i „Klauzule zgód”  stanowiących załączniki do niniejszego wniosku o kredyt. 

....................................... .................................................................
     miejscowość i data                      podpis Wnioskodawcy  



Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy *
Ja niżej podpisany/a ........................................................................ wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez 

Współmałżonka/ę .........................................................................

                                            /imię i nazwisko/

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

 
*dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

………………………………………………
  (data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

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)
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