Wniosek o kredyt gotówkowy
PLN

Kwota kredytu:
Miesięcy

Okres kredytowania:

Dzień płatności raty:

dzień miesiąca

WNIOSKODAWCA
Imię / Imiona
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania:
miejscowość
ulica / nr domu / mieszkania
-

kod pocztowy

/

/

/

/

poczta

Adres korespondencyjny:
miejscowość
ulica / nr domu / mieszkania
-

kod pocztowy

poczta

Adres e-mail*:

Tel. Kontaktowy*:
Oświadczam, że:
a)

dochód mojego gospodarstwa domowego w ostatnim miesiącu wynosił:

b)

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym:

c)

Zobowiązania kredytowe ( suma płatności rat w miesiącu):
Jednocześnie upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w oświadczeniu.

Oświadczenia/zgody Klienta:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

ubiegam się ✔ nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku/instytucji finansowej.
wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodową/rolniczą,
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,
zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnieni a
dotyczące:
a) informacji zawartych w przekazanym mi Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, b) postanowień zawartych w umowie,
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas umożliwiający zapoznanie się z jego treścią,
otrzymałem:
a) klauzulę informacyjną administratora danych osobowych oraz BIK, b) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego,
oraz wyraziłem zgodę na przesłanie tych dokumentów na adres e-mail wskazany we wniosku,
✔ upoważniam Bank, 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.

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że wszystkie podane przeze mnie danych są
zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Banku w przypadku ich zmiany.

