
W N I O S E K 
o przyznanie kredytu 

w RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 
 

Imię i nazwisko posiadacza ROR: 1 ......................................................................... 
                     2 ......................................................................... 
 
Wniosek o przyznanie kredytu na czas określony od ............... do ................... (maksymalnie 12 
miesięcy) 
1. Proszę o przyznanie kredytu do wysokości : 

-    1 miesięcznego wynagrodzenia / emerytury / renty* 
-    2 miesięcznego wynagrodzenia / emerytury / renty* 
-    3 miesięcznego wynagrodzenia / emerytury / renty* 
do wysokości ...... dochodów uzyskiwanych z ............................................... w kwocie 
..................... ( słownie zł:...................................................................) 

2. Zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu do:........................................................ 
3. Kredyt powyŜszy przeznaczony będzie na cele konsumpcyjne. 
4. ZadłuŜenie moje wobec innych banków wynosi : 

....................................................................................................................... 
5.   Zwrotność kredytu proponuje zabezpieczyć następującą formą : 

a) weksla in blanco, 
b) poręczeniem następujących osób : 

1/ ................................................................................... 
                                   (nazwisko, imię) 
2/ ................................................................................... 
                                   (nazwisko, imię) 

c) inne  .............................................................................. 
 

6. Do wniosku dołączam : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
...................... dnia .....................                                     ..................................................... 
 (miejscowość)                                                                                           (czelny podpis składającego/ych oświadczenie) 

 
Oświadczenie 

 
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 składającego /-ych oświadczenie) 



 
 
 
 
 

PROPOZYCJA  
 

Na podstawie analizy przedłoŜonych dokumentów, oraz wyników dokonanych  
 
Badań ................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
proponuję : 
1. Przyznać kredyt w kwocie : .................................................................................................. 

- oprocentowany wg  zmiennej stopy procentowej wynoszącej w dniu udzielenia kredytu 
…………% w stosunku rocznym, 

- zabezpieczenie kredytu w formie .................................................................................... 
- odsetki płatne na koniec miesiąca, 
- kapitał płatny na koniec okresu kredytowania 
- prowizja zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat obowiązującej we Wschodnim Banku Spółdzielczym 

w Chełmie” 
 
2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu .................................................................................. 

 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
......................, dnia .................                           ................................................................. 
(miejscowość)                                                        (podpis pracownika przygotowującego wniosek) 
 
 
 
 
 
 

Decyzja Kredytowa 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................ 

(podać warunki udzielenia kredytu lub uzasadnienie decyzji negatywnej) 
 
 
 

.................................................. 
(podpis osób podejmujących  decyzje)      

 
 
 

O decyzji zawiadomiono wnioskodawcę na piśmie – ustnie (*) 
 
* niepotrzebne skreślić 


