Załącznik nr 1 do Uchwały nr H/I/297/2020 z dnia 18.08.2020 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE KONSUMPCYJNE

Wskaż rodzaj kredytu:

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS)

Kredyt konsumpcyjny "Tęcza"

Oddział:

Kredyt w rachunku ROR

(wypełnia pracownik Banku)

Kredyt "dla Ciebie"

modulo:

nr wniosku:
data złożenia wniosku:

Kredyt "Przyjazny"
Kredyt "Okazjonalny"

ocena zdolności kredytowej
uproszczona

standardowa

Kredyt "Konsolidacyjny"

otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)
wydanie karty kredytowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego wniosku
ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci

Wnioskuję również o:

Wnioskowany kredyt
Liczba rat:

Kwota kredytu:
Raty płatne:

Raty płatne miesięcznie:
w następującym dniu miesiąca:

w ostatnim dniu miesiąca
w kasie Banku

Sposób wypłaty kredytu:

TAK

NIE (jak?):
Typ rat:

równe

malejące

na rachunek nr:

Sposób zapłaty kosztów kredytu (prowizja, ubezpieczenie):
zapłacę gotówką

proszę pobrać z mojego rachunku w KBS nr:

proszę pomniejszyć kwotę kredytu o kredytowane koszty

Spłata kredytu nastąpi poprzez:

wpłaty na rachunek KBS przeznaczony do spłaty kredytu
pobranie należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w KBS

Deklarowane wpływy miesięcznie na rachunek ROR:
Cel kredytu:

(Wypełnij, jeżeli posiadasz lub założysz rachunek ROR w KBS)

własne potrzeby konsumpcyjne
spłata kredytów w innych bankach (konsolidacja) oraz dodatkowa gotówka w kwocie:
Uzupełnij wykaz konsolidowanych kredytów poniżej:

Kwota do spłaty

Nazwa banku

1.
2.
3.
4.
5.
Proponowane zabezpieczenia:
pełnomocnictwo do ROR (wymagane, jeżeli posiadasz ROR w KBS)
poręczenie cywilne
inne (jakie?):

Numer rachunku do spłaty

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Uzyskałem(am) informację o ryzyku zmiany stóp procentowych, która to zmiana może spowodować wzrost raty
kredytu i poniosę to ryzyko.
2. 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.
3. W przypadku nie spełnienia przeze mnie kryteriów do udzielenia mi kredytu na wnioskowanych warunkach
wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania w porozumieniu ze mną (np. w zakresie kwoty kredytu, okresu
kredytowania, rodzaju rat)

nie wyrażam zgody na zmianę warunków kredytowania

FORMULARZ INFORMACYJNY dotyczący kredytu (zawierający informacje o wnioskowanym kredycie) oraz:
informację o ryzyku stopy procentowej (w przypadku wzrostu stawki stopy bazowej WIBOR o 3, 5, 10%),
kartę produktu ubezpieczeniowego.
Otrzymałem(am) 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.

4. Otrzymałem(am):
5.

miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy I

podpis Wnioskodawcy II

podpis Wnioskodawcy III

podpis Wnioskodawcy IV

podpis i pieczątka pracownika Banku
potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych
z przedłożonymi dokumentami

Adnotacje Banku:

1.

Planowana data wypłaty kredytu: …………………………………………………………

2.

Planowana data spłaty pierwszej raty: …………………………………………………..

3.

Planowana data spłaty ostatniej raty: ……………………………………………………

4.

Prowizja bonusowa?

☐TAK

5.

Ubezpieczenie:

Concordia

6.

Uwagi:

☐NIE
☐Wariant I

☐Wariant II

☐Wariant III

Inne T.U. – Wysokość składki: ……………………………………………………………..

1. Weryfikacja dokumentacji: ☐ Dokumentacja kompletna
2. Rekomendacja Oddziału: .........................................................................

☐ Do uzupełnienia: .........................................................................................
...................................................................................................................

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

....................................................................................................
(podpis upoważnionego pracownika)

I

Oświadczenie Wnioskodawcy:

II

III

(Poniższe oświadczenie proszę wypełnić i dołączyć
osobno dla każdego Wnioskodawcy)

IV

Imię nazwisko:

PESEL:

Adres:
Stan cywilny:

żonaty/zamężna

kawaler/panna

w separacji

wdowiec/wdowa

rozwiedziony/a

wynajem

Wykształcenie:

NIE

Współmałżonek będzie współkredytobiorcą:

TAK

NIE

PESEL Współmałżonka:

właściciel:

wynajem pokoju

TAK

(Obowiązkowo, jeżeli wymagana będzie zgoda Współmałżonka na udzielenie
kredytu. - W razie wątpliwości zapytaj pracownika Banku.)

związek partnerski

Status mieszkaniowy:

Pozostaję w rozdzielności majątkowej, małżeńskiej:

mieszkania

domu
mieszkam z rodziną

obciążenie hipoteczne:

inny (jaki?):

mieszkanie służbowe

podstawowe/niepełne podst.

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe (licencjat, inżynier)

podyplomowe

inne (jakie?):

Uzyskuję dochód z tytułu:

NIE

TAK

pomaturalne

wyższe (mgr)

Dochód mies. netto
na czas:

umowy o pracę:

nieokreślony

określony do dnia:

stała

czasowa do dnia:

umowy o dzieło/zlecenie:
renta:

emerytury / renty:
działalności gospodarczej / rolniczej:
kontraktu (np. managerskiego, wojskowego):
stażu:
wynajmu:

jakie?:

inne źródło dochodu:
Ogółem miesięczny dochód netto:

Status zawodowy (osób aktualnie zatrudnionych):

Zarząd

Dyrektor/Wyższy urzędnik/Wyższy oficer

Kadra kierownicza/oficer

Specjalista/Doradca/Inżynier/Nauczyciel/Podoficer

Pracownik biura

Pracownik wykwalifikowany/Technik/Żołnierz niższego szczebla

Pracownik niewykwalifikowany

inny (jaki?):

Rok podjęcia pierwszej pracy:
Zatrudnienie:

Pracownik usług/sprzedaży

Aktualne zatrudnienie od:

Nazwa pracodawcy:

Adres:
Prowadzę:

Działalność gospodarczą

Działalność rolniczą

Dział specjalny produkcji rolnej

Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Data rozpoczęcia:

REGON:

NIP:
Działalność prowadzona:
pełna księgowość

jednoosobowo

w formie spółki lub w innej formie

książka podatkowa

ryczałt

karta podatkowa

%

posiadany udział:
liczba pracowników:

Inne źródło dochodu:

Koszty (w ujęciu miesięcznym):

Prowadzę wspólne gospodarstwo z wnioskodawcą:

Koszty utrzymania:

Inne koszty (np. alimenty):

I

Rata pożyczki z KZP:

II

III

IV

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Suma limitów w ROR i w kartach kredytowych:

Suma rat kredytów i pożyczek:
(nie licząc spłacanych tym kredytem)

Posiadany majątek:
Nieruchomości:
Rodzaj

Środki pieniężne:

Udział

w akcjach:

w funduszach:

na lokatach:

inny majątek:

Szacunkowa wartość

Nr Księgi Wieczystej*

Adres

z tytułu:

Posiadam rachunek nr:

w banku:

*Pole wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na nieruchomości

Oświadczam, że:
Otrzymałem/am klauzulę informacyjną Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Biura Informacji Kredytowej SA
dotyczącą przetwarzania i ochrony moich danych osobowych.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych upoważniam 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.


czytelny podpis Wnioskodawcy (imię i nazwisko)

miejscowość i data

TAK

Ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku:

NIE

(Proszę podać nazwę banku, cel kredytu, wnioskowaną kwotę kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu)

Toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne:
Wystąpiłem(am) z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

TAK

NIE

TAK

NIE

Posiadam wymagalne zobowiązania wobec U. Skarbowego, U. Gminy oraz ZUS/KRUS:

TAK

NIE

Jestem powiązany(a) kapitałowo, majątkowo lub organizacyjnie z członkiem organu KBS
(Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku:

TAK

NIE

Jestem wspólnikiem / udziałowcem w następujących podmiotach:

TAK

NIE

Jestem członkiem KBS:

TAK

Udzieliłem(am) poręczeń na rzecz KBS:

NIE
TAK

NIE

za:

(Nazwa, siedziba, forma prawna, Regon)

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.


miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy
(Wypełnia pracownik Banku)

Potwierdzam, że dane w systemie elektronicznym Banku są zgodne z formularzem identyfikacyjnym aktualnym w dacie wniosku.
Potwierdzam autentyczność podpisu i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami.

podpis i pieczątka pracownika Banku

