
Zał. nr 1 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie                                  
Oddział/Filia w …………………………

Numer wniosku: ………..………….……
Data przyjęcia: ………...…………….....

              
WNIOSEK O UDZIELENIE 

□ Kredytu gotówkowego □ Kredytu w ROR □ Pożyczki hipotecznej

I. INFORMACJE O KREDYCIE

Kwota kredytu/pożyczki: ____________PLN    (słownie złotych: ______________________________________________)

Okres kredytowania: _________ miesięcy/lat*

W  przypadku  braku  zdolności  do  spłaty  kredytu  na  wnioskowanych  warunkach  warunkach  wyrażam  zgodę  na:

□ zmniejszenie kwoty kredytu            □ wydłużenie okresu spłaty kredytu         □ rezygnuję z wnioskowania o kredyt

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II/Współmałżonek

Imiona

Nazwisko

Imiona rodziców

Nazwisko rodowe

Nazwisko rodowe matki

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Cechy dokumentu tożsamości

Rodzaj Rodzaj

Seria i numer Seria i numer

Organ wydający Organ wydający

Data wydania Data wydania

Data ważności Data ważności

Adres zamieszkania

Miejscowość Miejscowość

Ulica Ulica

Nr domu/nr lokalu Nr domu/nr lokalu

Kod i poczta Kod i poczta

Adres do korespondencji 

(jeśli jest inny niż 
zamieszkania)

Miejscowość Miejscowość

Ulica Ulica

Nr domu/nr lokalu Nr domu/nr lokalu

Kod i poczta Kod i poczta

Nr telefonu

Adres e-mail

Stan cywilny □ zamężna/żonaty   □ panna/kawaler      □ zamężna/żonaty     □ panna/kawaler    
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□ wdowa/wdowiec   □ rozwiedziona/y     

□ separacja

□ wdowa/wdowiec     □ rozwiedziona/y    

□ separacja

Małżeńska wspólnota 
majątkowa

□ Tak       □ Nie        □ Nie dotyczy □ Tak       □ Nie        □ Nie dotyczy

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH
Wnioskodawca I Wnioskodawca II

/Współmałżonek
Nazwa i adres: pracodawcy*               
własnej działal. gospod.*         
gospodarstwa rolnego*
Staż pracy*/Okres prowadzenia działal.
gosp./rol.* (w latach)

Źródło dochodu

Źródło Kwota Źródło Kwota

Miesięczny dochód netto
Wnioskodawca I i II prowadzą wspólne
gospodarstwo domowe

□ Tak     □ Nie 

Liczba członków gospodarstwa 
domowego**
Stałe miesięczne wydatki na 
utrzymanie gospodarstwa domowego**

IV. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Rodzaj zobowiązania Kwota pozostała do spłaty Rata miesięczna Nazwa Banku Wnioskodawca

Limit w ROR □ I    □ II

Karta kredytowa □ I    □ II

Kredyt ……………………. □ I    □ II

Kredyt ……………………. □ I    □ II

Kredyt ..…………………. □ I    □ II

Poręczenie/przystąpienie
do długu □ I    □ II

Inne*** □ I    □ II

Wnioskodawca I Wnioskodawca II/Współmałżonek

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym 
banku/instytucji finansowej

□ Tak: kwota: ____________            
okres spłaty: ____________              

□ Nie 

□ Tak: kwota: ____________              
okres spłaty: ____________                 

□ Nie 
V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU

Wnioskodawca I Wnioskodawca II/Współmałżonek

Status mieszkaniowy

□ Jestem właścicielem*/współwłaścicielem* 
domu*/mieszkania* o pow. ……….. m2            
o wartości ……………..………. zł                        

□ Nie jestem właścicielem domu/mieszkania 

□ Jestem właścicielem*/współwłaścicielem* 
domu*/mieszkania* o pow. ……….. m2             
o wartości ……………..………. zł                         

□ Nie jestem właścicielem domu/mieszkania 
Inne nieruchomości Rodzaj Rodzaj
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Powierzchnia Powierzchnia
Wartość Wartość

Pojazdy
Marka Marka
Rok produkcji Rok produkcji
Wartość Wartość

Inne ruchomości Rodzaj Rodzaj
Wartość Wartość

VI. INNE WARUNKI WNIOSKOWANEGO KREDYTU

Wypłata kredytu

□ Gotówką w kasie Banku                                                                           

□ Przelewem na rachunek Wnioskodawcy I/II* w Banku WBS

□ Przelewem na rachunek Wnioskodawcy I/II* w Innym banku o numerze 
_____________________________________________________________ 

□ Przelewem na spłatę zobowiązań kredytowych w innym banku/bankach

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

□ Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

□ Poręczenie wekslowe/wg prawa cywilnego

□ Pełnomocnictwo do rachunku ROR/RB/RBR w Banku WBS                           

□ Pełnomocnictwo do rachunku bankowego w innym Banku nr 
___________________________________________________                       

□ Ubezpieczenie na życie Wnioskodawcy I/II*

□ Hipoteka w KW Nr _______________________                                          

□ Inne _______________________________________________________

Spłata kredytu

□ Raty malejące (stałe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

□ Raty stałe (równe raty kapitałowo – odsetkowe) 
Raty kapitałowe płatne 

□ miesięcznie    □ kwartalnie    □ półrocznie    □ rocznie 

płatnych ______ każdego dnia miesiąca
Raty odsetkowe płatne 

□ miesięcznie    □ kwartalnie    
VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY
1. Przyjmuję/my do wiadomości i akceptuję/my informację Wschodniego Banku Spółdzielczego  w Chełmie, zwanym

dalej Bankiem, że przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-
mail: rodo@wbschelm.pl lub telefonicznie pod numerem 82 562-15-55.

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

we i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku.
 wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji;
 nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie:

___________________________________________________________________________________
 terminowo reguluje zobowiązania podatkowe.

3. Informacje  o  prawach  oraz  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  znajdują  się  w  formularzu  „Klauzula
informacyjna”  i „Klauzule zgód”  stanowiącymi załączniki do niniejszego wniosku o kredyt.

4. W przypadku spłaty kredytu przed terminem, przysługujący mi/nam zwrot kosztów pozaodsetkowych kredytu:

□ obiorę osobiście w kasie Banku,
□ proszę przelać na rachunek
Wnioskodawcy I/II*w Banku,   

□ proszę  przesłać  przekazem  pocztowym  na
adres korespondencyjny Wnioskodawcy I/II*,

5. Informacje  na  temat  zmian  w:  Regulaminie  kredytowania  osób  fizycznych,  Taryfie  opłat  i  prowizji,  Tabeli
oprocentowania i harmonogramie spłaty kredytu

□ będę/będziemy  odbierać  w
placówce Banku  

□ proszę przesyłać na mój/nasz adres
e-mail  

□ proszę przesyłać na mój/nasz adres
korespondencyjny
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_________________, dnia ________________
miejscowość         data Podpis/y Wnioskodawcy/ów    

* niepotrzebne skreślić,
** Wnioskodawca II wypełnia jeżeli nie prowadzi z Wnioskodawcą I wspólnego gospodarstwa domowego,
*** Np. alimenty, obciążenia komornicze, wypłacana przez Wnioskodawcę/ów renta dożywotnia, zobowiązania wobec podmiotów 
prowadzących działalność charakterystyczną dla banków ale w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe tzw. parabanki, czyli np. 
SKOK, firmy leasingowe, faktoringowe.


