Numer w Rejestrze

Data wpływu

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie O/F ……………………………………..

Wniosek udzielenia kredytu
……………………………
I. Informacje dotyczące wnioskodawcy:
Dane wnioskodawcy

Dane współmałŜonka*

Imię, drugie imię i nazwisko
imię ojca, imię matki
Nazwisko panieńskie**
Nazwisko panieńskie matki
Data i miejsce urodzenia
Seria i numer dowodu
osobistego, data i przez kogo
wydany
Data waŜności dowodu
osobistego ***
PESEL
Kod i adres zamieszkania
nr telefonu
adres e-mail
Nazwa i adres oraz nr telefonu
zakładu pracy
Nr ROR i nazwa banku
prowadzącego rachunek

II. Informacje dotyczące kredytu:
1.

Wnioskowana kwota kredytu
 kwota: ......................................................
 słownie: ..................................................

2.

Okres kredytowania:
liczba miesięcy ............................................
od ...................... do ..................................

3.

Wypłata kredytu

4. Oprocentowanie kredytu
5. Cel kredytu:

 Gotówkowo*
 bezgotówkowo na rachunek nr (nazwa banku
prowadzącego rachunek)*: ................................
.......................................................................
 zmienna stopa procentowa*
 stała stopa procentowa*

6. Spłata Kredytu i odsetek:

 Kredyt płatny w ratach: miesięcznych,
kwartalnych, półrocznych, rocznych,
jednorazowo*
 odsetki płatne: miesięcznie, kwartalnie*
 kredyt płatny w równych ratach
miesięcznych kapitałowo – odsetkowych
(annuitetowy)*

7. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

8.

Które z wymienionych w pkt. 7 form
zabezpieczenia stanowią zabezpieczenie
kredytu, poŜyczki, gwarancji lub poręczenia
w Banku WBS lub w innych bankach (podać
nazwę banku)
9. Do wniosku załączam:
10.

UpowaŜniam Bank WBS do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym
wniosku i w załączonych dokumentach.
11. Oświadczam, Ŝe nie toczy / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych
załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złoŜenia wniosku.
wyraŜam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji.
Miejscowość: .....................................
Podpis(y) wnioskodawcy(ców)*
Data

: ...................................

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

* - niepotrzebne skreślić, ** - dotyczy kobiet, *** - dotyczy nowego dowodu osobistego

1.

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, ul. I Pułku SzwoleŜerów 9, 22-100 Chełm informuje, Ŝe dane zawarte
w niniejszym wniosku będzie przetwarzał wyłącznie w celach kredytowych. Dane Pani/Pana nie będą przez Bank
udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz
innych przepisach powszechnie obowiązujących. Jednocześnie informujemy, Ŝe Pani/Pan ma prawo wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawienia zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
W szczególności Bank 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 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.

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 za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta
BIK przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

3.

Ja niŜej podpisany(a) wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A., przekazanych 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 podjęcie przez Bank 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 dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe oraz innych ustaw.

4.

Oświadczam, Ŝe powyŜsze zgody i upowaŜnienia udzielone zostały dobrowolnie.

…………………………… dnia ………………
(miejscowość)

………………………………………………....................
(czytelny podpis składających oświadczenia)

