
Instrukcja kredytowania osób fizycznych

Data wpływu Numer w Rejestrze

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

Wniosek udzielenia kredytu

……………………………

I. Informacje dotyczące wnioskodawcy:

Dane wnioskodawcy Dane współmałżonka*

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 ważności 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  Gotówkowo*
 bezgotówkowo na rachunek nr (nazwa banku
prowadzącego rachunek)*: ................................
.......................................................................

4. Oprocentowanie kredytu   zmienna stopa procentowa*
  stała stopa procentowa*

5. Cel kredytu:
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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, pożyczki, gwarancji lub poręczenia
w Banku WBS lub w innych bankach (podać
nazwę banku)

9. Do wniosku załączam:

10. Upoważniam Bank WBS do sprawdzenia wiarygodności  danych zawartych w niniejszym
wniosku i w załączonych dokumentach.

11. OŚWIADCZENIA I  ZGODY  

Przyjmuję  do  wiadomości  i  akceptuję  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 telefonicz-
nie pod numerem 82 562-15-55.

Oświadczam, że:

nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych
załącznikach są prawdziwe 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.

Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w for-
mularzu „Klauzula informacyjna””  i „Klauzule zgód”  stanowiącymi załączniki do niniejsze-
go wniosku o kredyt.

Miejscowość: .....................................                              Podpis(y) wnioskodawcy(ców)*

           Data: ………............................                           

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

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

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


