Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie Oddział w
Data wpływu:

Numer w rejestrze:

WNIOSEK O KREDYT KONSUMENCKI
Rodzaj kredytu
gotówkowy

„Gotówka dla rolnika”

odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny – dopuszczalne saldo
debetowe w ROR

Wnioskowana kwota kredytu do wypłaty (bez prowizji i składki ubezpieczeniowej)

zł

W kwocie kredytu zawiera się:
składka ubezpieczeniowa w ramach
GRKB
Wnioskowana kwota kredytu ogółem (zawierająca kwotę kredytu do wypłaty, prowizję
przygotowawczą oraz składkę ubezpieczeniową, w przypadku przystąpienia wnioskodawcy do GRKB)
kwota prowizji przygotowawczej

zł, słownie złotych
Okres kredytowania w miesiącach
Wnioskowany sposób spłaty kapitału:
- w ratach miesięcznych
liczba rat

raty płatne do dnia

każdego miesiąca

Odsetki płatne wraz z ratami kapitałowymi.
- inny

Odsetki płatne miesięcznie do dnia

każdego miesiąca

Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu:
- weksel własny in blanco
- inne
Członek Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie:

Tak

Nie

Rachunek ROR / bieżący w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie:
Tak

Nr rachunku

Nie
Wypłata kredytu w formie:
- bezgotówkowej – przelewem na rachunek w PBS w Janikowie
- gotówkowej w kasie Banku
Forma spłaty kredytu:
- potrącanie rat kapitałowych i odsetkowych z rachunku w PBS w Janikowie
- wpłaty gotówkowe lub przelew

DANE WNIOSKODAWCY I WSPÓŁWNIOSKODAWCY
Dane

Współwnioskodawca

Wnioskodawca

Imię
Nazwisko
Seria i numer dowodu osobistego
Numer ewidencyjny PESEL
Obywatelstwo
Adres zameldowania (stały)
Ulica/wieś, numer
Miejscowość
Kod pocztowy
Okres zamieszkania pod adresem
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres do korespondencji

jak wyżej

Ulica/wieś, numer
Miejscowość
Kod pocztowy
Informacje o sytuacji rodzinno-majątkowej
Stan cywilny
Liczba osób we wspólnym
gospodarstwie domowym
Liczba osób na utrzymaniu włączając
Wnioskodawcę
Ustrój majątkowy w małżeństwie
(wspólność/rozdzielność)
Stałe, miesięczne obciążenia dochodu
z tytułu wyroków sądowych,
świadczeń alimentacyjnych
Wydatki o charakterze stałym
Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki, poręczenia)
Bank i rodzaj kredytu/pożyczki

Aktualne zadłużenie

Miesięczna obsługa

Rok ostatecznej spłaty

Terminowość obsługi, uwagi
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Oświadczam/y, że moja/nasza kondycja finansowa jest/ nie jest* uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z
akcjonariuszem banku, członkiem organu banku (członek zarządu banku, członek rady nadzorczej banku) lub osobą zajmującą
stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom zarządu banku oraz dyrektorzy oddziałów
banku, ich zastępcy i główni księgowi).
Rodzaj powiązania ___________________________________________________________________________________________
Oświadczam/y, że wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka
kredytowego.
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (dalej Bank), zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), informuje, że jest Administratorem podanych przez Pana/Panią
danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego,
zawierania i wykonywania czynności bankowych, a także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank. Na
podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, w szczególności ich
uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonanie czynności
bankowych.
Bank informuje, iż:
1) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
podane przez Pana/Panią dane Bank będzie przekazywał do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie –
Biuro Obsługi Klienta, Budynek Adgar Plaza przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (dalej BIK),
2) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy
Prawo bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu Rejestrowi
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
3) Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez Bank SGB-Bankowi S.A. oraz Bankom Spółdzielczym zrzeszonym z SGBBankiem S.A. w celu prowadzenia działalności marketingowej.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie - aktualnie i w przyszłości - przez Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie oraz
przez SGB-Bank S.A., oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, moich danych osobowych w
celu wykonania czynności wywołanych złożonym wnioskiem oraz w celach marketingowych.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje,
Bank może przekazać do systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przekazanie przez Bank oraz przez SGB-Bank S.A. moich danych osobowych do TUW
Concordia S.A.
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.), że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na sprawdzenie przez Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, w tym telefoniczne u pracodawcy
danych zawartych w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że zostały mi udzielone wyjaśnienia dotyczące:
informacji zawartych w przekazanym mi/nam formularzu informacyjnym,
postanowień zawartych w umowie.
Potwierdzam otrzymanie formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego.

_____________________________________________
(podpisy Wnioskodawcy)

____________________________________________
(podpisy Współwnio skodawcy)

_____________________, dnia ________________
Wyrażam zgodę na zaciągnięcie powyższego kredytu.

_______________________________________
(podpis Współmałżonka Wnioskodawcy)

________________________________________________
(podpis Współmałżonka Współwnioskodawcy)

Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego przez Wnioskodawcę/ów, Współmałżonka Wnioskodawcy/ ów w mojej obecności.
__________________________________
(data i podpis pracownika Banku)
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru.
*) niepotrzebne skreślić
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UPOWAŻNIENIE
WNIOSKODAWCA

WSPÓŁWNIOSKODAWCA

Imię i nazwisko
Adres zameldowania
Nr PESEL
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Piastowski Bank
Spółdzielczy w Janikowie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta BIK, Budynek Adgar Plaza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

_______________________________
miejscowość, data

____________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy/ ów

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Piastowski Bank
Spółdzielczy w Janikowie do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

____________________________
miejscowość, data

_______________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy/ów

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1,
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z
art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku
Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub
instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim
zadłużeniu.

____________________________
miejscowość, data

_______________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy/ów

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonanie kserokopii mojego dowodu tożsamości i
przechowywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(DZ.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach związanych ze złożonym wnioskiem kredytowym.

____________________________
miejscowość, data

_______________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy/ów

Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego przez Wnioskodawcę/ów w mojej obecności.

___________________________
(data i podpis pracownika Banku)
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