Załącznik nr 29
do Instrukcji udzielania kredytów
konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Wprowadzono dn. ………………………
Potwierdzono dn. ………………………
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić X.

.

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział
Numer w rejestrze:
Data wpływu

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej
Rodzaj karty:

Visa

MasterCard

Kwota kredytu:
Zabezpieczenie kredytu:

0

0

0

0

kredyt bez zabezpieczeń

PLN

weksel własny in blanco

pełnomocnictwo do rachunku

inne

Imię i nazwisko do umieszczenia
na karcie (max.21 znaków
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych:

PLN

transakcji MOTO
- zamówień e-mail/telefonicznych

PLN

transakcji internetowych

PLN

Limit dzienny wypłat gotówki

PLN

Nr telefonu komórkowego:

-

-

Miejsce odbioru karty:

odbiór osobisty w placówce Banku

Dzień rozliczeniowy:

1 dzień

Zawiadomienie o zmianach
regulaminu, taryfy w postaci:

Sposób doręczenia zestawień transakcji:

1.

w tym dla:

7 dzień

14 dzień

za pośrednictwem poczty
21 dzień

komunikatu przesyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
pisemnie na wskazany adres korespondencyjny
na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
pisemnie na wskazany adres korespondencyjny
odbiór osobisty w placówce banku

Podstawowe dane o wnioskodawcy (posiadacza karty głównej)
Klient BS
Członek BS

nie dotyczy

Imię / Imiona
Nazwisko
Data urodzenia

-

-

Miejsce urodzenia
Nazwisko panieńskie matki
PESEL

Obywatelstwo
Stan cywilny:

Ustrój małżeński:

panna / kawaler

wdowa / wdowiec

zamężna / żonaty

rozwiedziona(y) / separacja

wspólność majątkowa

nie dotyczy

rozdzielność majątkowa

1

Wykształcenie:

podstawowe

licencjat

gimnazjalne

wyższe

zawodowe

inne (jakie?)

średnie
Status mieszkaniowy:

własność
mieszkanie służbowe

wynajem

mieszkanie komunalne

z rodzicami

mieszkanie spółdzielcze lokatorskie

inne (jakie?)

mieszkanie spółdzielcze własnościowe
dowód osobisty

Dokument
tożsamości:

tymczasowy dowód osobisty

paszport

Seria i numer dokumentu
tożsamości
Drugi dokument
tożsamości:

prawo jazdy

legitymacja emeryta-rencisty

legitymacja ubezpieczeniowa

inny (jaki?)

paszport
Seria i numer drugiego
dokumentu tożsamości

Dane teleadresowe wnioskodawcy
adres zameldowania/zamieszkania:

kod pocztowy/poczta

adres do korespondencji:

kod pocztowy/poczta

nr telefonu:

e-mail

2. Zobowiązania finansowe:
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym
W związku z ubieganiem się w BS w Gnieźnie o udzielenie kredytu niniejszym oświadczam/y, że ponoszę/simy miesięcznie
następujące koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego:
Rodzaj kosztów

Lp.

Wysokość w złotych

Stałe obciążenia finansowe z tytułu:

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

1.

Energia elektryczna .

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

2.

Gaz

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

3.

Woda

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

4.

Telefon

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

5.

Ogrzewanie

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

6.

Inne

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

I. SO(f)

II. SO(m)

Czynsz lub inne opłaty za wynajem mieszkania
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III. SO(k)

Koszty z tytułu zaciągniętych i poręczonych kredytów

IV. SO(i)

Trwałe obciążenia dochodu klienta np.:

.

1.

Podatek

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

2.

Świadczenia alimentacyjne

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

3.

Świadczenia rentowe

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

4.

Z tytułu wyroków sądowych

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

5.

Składki ubezpieczeniowe

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

6.

Inne

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

Koszty związane z utrzymaniem członków gospodarstwa domowego

v. SO(u)

Ilość osób ………. x …………….. .. zł / osobę

RAZEM

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH W INNYCH BANKACH
Kwota zobowiązania

Data zaciągnięcia
zobowiązania

Kwota pozostała do
spłaty

Rata miesięczna

Bank/ Oddział

Zobowiązania z tytułu
kredytów ogółem, w tym:



limit ROR



limit karty kredytowej


kredyt
…………………..………

kredyt
………………..………

kredyt
………………..………

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ
kredyt
pożyczka
kwota obecnego
zadłużenia

nazwa banku/oddział

miesięczna
rata

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku:

nie

data zaciągnięcia
zobowiązania

data spłaty
zobowiązania (zgodnie
z umową)

tak

podać nazwę banku i adres oddziału

Inne zobowiązania:

nie

tak

podać tytuł zobowiązania, rodzaj zobowiązania, kwotę obecnego zadłużenia, datę zaciągnięcia zobowiązania, datę
spłaty zobowiązania itp.
Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam(y), że
wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i nadal aktualne.
Załączniki
Dokumenty potwierdzające osiągane dochody umożliwiające wyliczenie wysokości miesięcznych dochodów

nie

tak

1)
2)
3)
Oświadczenia Klienta:
1) ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku:

, podać nazwę banku:

2)

moja kondycja finansowa
jest /
nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku (Zarządu Banku,
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:

3)
4)
5)

wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą,
prowadzę/
nie prowadzę
działalności gospodarczej /
działalności rolniczej,
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,

3

zostałem /
nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem
kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej**
7)
zostały
nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone
wyjaśnienia dotyczące:
informacji zawartych w przekazanym mi w „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”,
postanowień zawartych w umowie,
8)
otrzymałem/
nie otrzymałem „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”.
9)
otrzymałem/
nie otrzymałem „Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego”.
10) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas
umożliwiający
nieumożliwiający zapoznanie się z jego
treścią.
11)
upoważniam Bank/
nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach,
12)
upoważniam Bank/
nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do
biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
13) Oświadczam, że
zostałem/am /
nie zostałem/am poinformowany o miejscu i terminie odbioru karty.
6)

Bank przedstawił symulacje kosztów oprocentowania tego kredytu dla:


oprocentowania aktualnego wynoszącego ………………. % w stosunku rocznym.



oprocentowania podwyższonego o 2 p.p, tj. ……………. % w stosunku rocznym.

Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu świadomie złożyłem/złożyliśmy* wniosek o
kredyt …………………................................……….……. w kwocie …………………………….. zł .
Niniejszym oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na dokonanie kserokopii mojego
dowodu osobistego,
prawa jazdy,
paszportu,
legitymacji ubezpieczeniowej,
legitymacji emeryta/rencisty,
książeczki wojskowej, oraz na przechowywanie
powyższych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we
wniosku są prawdziwe i nadal aktualne.

Miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

stempel funkcyjny, data i podpis pracownika banku
WNIOSKODAWCA - niebędący posiadaczem karty głównej
Oświadczam, że:
Rezygnuje z wydania dodatkowej karty kredytowej
Ubiegam się o wydanie dodatkowej karty kredytowej na podstawie odrębnego wniosku.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, (że informacje podane we Wniosku o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty
kredytowej są prawdziwe i nadal aktualne.

imię / imiona i nazwisko wnioskodawcy

PESEL

podpis

Adnotacje Banku:
Numer rachunku karty:

Nadano nr karty:

-

-

data, stempel funkcyjny i podpis pracownika banku

Potwierdzenie odbioru karty:

Potwierdzenie wydania karty:
data i podpis posiadacza karty

data, stempel funkcyjny i podpis pracownika banku

Adnotacje Banku - zwrot karty:
Kartę zwrócono w dniu: …………………………………

Miejscowość i data

Podpis posiadacza karty

Pieczęć i podpis pracownika banku
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