WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE KONSUMPCYJNE
(do kwoty 80 000 zł)

☐ Kredyt konsumpcyjny „Tęcza”
☐ Kredyt w rachunku ROR
☐ Kredyt „Dla Ciebie”
☐ Kredyt „Przyjazny”
☐ Kredyt „Okazjonalny”
I.

☐ z ubezpieczeniem
☐ bez ubezpieczenia
Wnioskuję również o:
☐ otwarcie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
☐ wydanie karty kredytowej zgodnie

Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział ……………………………..
(wypełnia Bank)

nr wniosku:

……………………………

data złożenia wniosku:

……………………………

z załącznikiem do niniejszego wniosku

ocena zdolności kredytowej
standardowa
uproszczona

☐

☐

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCA I

WNIOSKODAWCA II

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe matki
Stan cywilny
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania)

Adres e-mail
Cechy dokumentu tożsamości (seria i numer,
data ważności, podmiot wydający)

PESEL
Nr telefonu kontaktowego

II.

INFORMACJE O KREDYCIE

Kwota wnioskowanego kredytu [PLN]:

Słownie:

Data wypłaty kredytu:

Ilość rat:

…………………………………

…………….

Rodzaj raty*

☐ spłata równa
☐ spłata malejąca

Częstotliwość raty*

☐ raty płatne miesięcznie
☐ raty płatne …………………….

☐ wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłaty kredytu,
☐ pobranie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w KBS.
Sposób zapłaty prowizji za udzielenie kredytu oraz ubezpieczenia*: ☐ pobranie przez Bank z kwoty kredytu, ☐ wpłata gotówkowa,
☐ pobranie z prowadzonego na rzecz Kredytobiorcy rachunku bankowego nr ……………………………………………………………………………………
Spłata kredytu nastąpi poprzez*:

Proponowane zabezpieczenia:
weksel własny in blanco z deklaracją. wekslową, pełnomocnictwo do ROR w KBS, poręczenie wekslowe

III.

OŚWIADCZENIA O DOCHODACH I WYDATKACH
WNIOSKODAWCA I

Oświadczam, że uzyskuję stały dochód:

Nazwa pracodawcy, miejsce zatrudnienia, adres i telefon oraz okres zatrudnienia. / W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: Nazwa firmy, adres siedziby, Regon, okres
działalności. / Profil gospodarstwa rolnego, majątek (wielkość areału, wielkość hodowli, zabudowania) / Emerytura lub renta <jeżeli czasowa, to do kiedy?>

Łączny, miesięczny dochód netto [PLN]:
Posiadam rachunek w banku [nazwa]:
Posiadam nieruchomości:
Posiadam majątek

Stałe, miesięczne wydatki [PLN]
o numerze

(rodzaj, adres, nr KW)

pojazdy (marka, rok produkcji):
Oszczędności, papiery wartościowe (ilość, wartość):

WNIOSKODAWCA II
Oświadczam, że uzyskuję stały dochód:

(Wypełnić analogicznie, jak dla Wnioskodawcy I)

Łączny, miesięczny dochód netto [PLN]:
Posiadam rachunek w banku [nazwa]:
Posiadam nieruchomości:
Posiadam majątek

(rodzaj, adres, nr KW)

pojazdy (marka, rok produkcji):
Oszczędności, papiery wartościowe (ilość, wartość):

Stałe, miesięczne wydatki [PLN]:
o numerze

/ Źródła innych dochodów

Miesięczne obciążenia finansowe Wnioskodawcy I i Wnioskodawcy II wynoszą łącznie:
1) z tytułu rat kredytów [PLN]:
3) inne (np. alimenty, KZP i t. p.) [PLN]:

2) przyznanych limitów w ROR i w kartach kredytowych [PLN]:
4) Liczba osób na utrzymaniu łącznie z Wnioskodawcą :

IV. INFORMACJA DLA KLIENTA
1.

Krakowski Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, zwany dalej Bankiem jest administratorem danych
osobowych dotyczących Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922,t.j.).
Bank informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy,
a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych
przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane
przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
dobrowolne.
Podanie przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom
wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania
przez banki metod statystycznych.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.

3.

4.

V.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczam, że
Zapoznałam/zapoznałem* się z powyższą informacją Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Ubiegam się/ nie ubiegam się* o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty,
proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu):................................................................................................................................................................
Pozostaję we: wspólności ustawowej/ rozdzielności majątkowej małżeńskiej*.
Toczy/ nie toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.
Nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Zostałem poinformowany o ryzyku zmiany stóp procentowych, która to zmiana może spowodować wzrost raty spłaty kredytu i poniosę to ryzyko.
Oświadczam, że jestem / nie jestem* członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego
i posiadam………… udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego na kwotę………………………………
Oświadczam, że udzieliłem / nie udzieliłem* poręczeń za…………………………………………na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Oświadczam, że jestem / nie jestem* powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z członkiem organu Krakowskiego Banku
Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym.
Następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo*/majątkowo*/organizacyjnie:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Siedziba/adres zamieszkania

Forma prawna

Regon/Pesel

Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe.
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8,
aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, zawartych
w administrowanym przez Bank zbiorze danych osobowych, w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Bank i podmioty zależne lub
z nim stowarzyszone, przesyłanie informacji dotyczących oferowanych produktów i usług.
Upoważniam na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2014r., poz. 1015 ze zm.) Krakowski Banku Spółdzielczy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia
oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm.).
W przypadku nie spełnienia przeze mnie kryteriów do udzielenia mi kredytu na wnioskowanych warunkach wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na zmianę warunków kredytowania (np. w zakresie kwoty kredytu, okresu kredytowania, rodzaju rat).
Otrzymałem, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w:
•
Regulaminie dedykowanym do kredytu, o który wnioskuję,
•
Taryfie prowizji i opłat Krakowskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów indywidualnych,
•
*Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Otrzymałem Formularz Informacyjny dotyczący kredytu *oraz informację o ryzyku stopy procentowej w przypadku wzrostu stawki stopy bazowej
WIBOR o 3,5,10, *kartę produktu ubezpieczeniowego.
Otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, uzyskałem wyjaśnienia do
zgłaszanych wątpliwości oraz mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.

miejscowość i data

podpis i pieczątka pracownika Banku
potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność
powyższych danych z przedłożonymi dokumentami
*niepotrzebne skreślić / wybrać właściwe

podpis Wnioskodawcy I

podpis Wnioskodawcy II

