
Kredyt

obiorca 
1 Kredytobiorca 2 2

 zamężna/ żonaty   wdowa/ wdowiec   zamężna/ żonaty      wdowa/ wdowiec

 panna/ kawaler   rozwód/ separacja   panna/ kawaler      rozwód/ separacja

 wspólnota majątkowa  nie dotyczy  wspólnota majątkowa  nie dotyczy

 rozdzielność majątkowa  rozdzielność majątkowa

 własność  najem  z rodzicami  własność  najem z rodzicami

 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 inne:  inne:

PLN PLN

PLN PLN

do

do

PLN

PLN

PLN

 mieszkania  domu m
2

powierzchnia mieszkalna 

przeciętne pozostałe wydatki miesięczne na utrzymanie rodziny (żywność, odzież, transport i inne)

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

PLN

miesięczny dochód netto z 

podstawowego źródła dochodu

adres zatrudnienia/ 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, numer telefonu

data zatrudnienia w obecnym 

miejscu pracy/data rozpoczęcia 

działalności gospodarczej; 

zajmowane stanowisko

PLN

adres zameldowania

polskie

nazwisko

nazwisko rodowe matki

adres zamieszkania/ 

korespondencji ….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

polskie

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

kredytobiorca

 (jeśli inny niż powyżej)

nazwisko rodowe

imię ojca

relacja do kredytu

imię/imiona

data i miejsce urodzenia

obywatelstwo

PESEL

rodzaj dokumentu tożsamości

….………………………………………………………..………………………………

imię matki

kredytobiorca

….………………………………………………………..………………………………

……………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

……………………………

….………………………………………………………..………………………………



….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

zobowiązania podatkowe - zaległe (ostateczny termin spłaty  i  kwota)

zobowiązania podatkowe - bieżące (wysokość zobowiązania miesięcznego)

przeciętne wydatki miesięczne z tytułu czynszu, najmu, ogrzewania, energii, telefonu, Internetu itp. 

stałe obciążenia dochodu z tytułu wyroków sądowych, świadczeń alimentacyjnych - ostateczny termin 

spłaty i wysokość obciążenia miesięcznego 

źródło dodatkowych dochodów

miesięczny dodatkowy dochód 

netto

nazwa banku prowadzącego i 

rok otwarcia podstawowego 

rachunku ROR,

numer (jeśli inny niż BS 

Więcbork) 

….………………………………………………………..………………………………

….………………………………………………………..………………………………

nazwa banku prowadzącego i 

rok otwarcia dodatkowego 

rachunku ROR, numer (jeśli 

inny niż BS Więcbork) 

stan cywilny

nazwa pracodawcy

zawód wykonywany

e-mail

status mieszkaniowy

seria i numer dokumentu 

tożsamości, przez kogo wydany

drugi dokument potwierdzający 

tożsamość – rodzaj i numer

telefon kontaktowy

ustrój małżeński

Formularz danych Klienta

liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym



Majątek:

Kredyt  Karta  Limit

  

  

  

  

  

  

hipoteczna, kredyt na działalność gospodarczą itp., KARTA: karta kredytowa, LIMIT: kredyt odnawialny w ROR, 

Relacja do zobowiązania: K – kredytobiorca, P - poręczyciel

Oświadczenia klienta:

1) ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku:    nie    tak

podać nazwę banku

2) posiadam  inne, niewymienione powyżej zobowiązania:       nie         tak

3) moja kondycja finansowa       jest /        nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku

bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich zastępcy i główni księgowi),

Rodzaj powiązania

4)  prowadzę /  nie prowadzę:  działalności gospodarczej /  działalności rolniczej,

5) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą,

6)

przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich,

7) 	zostały mi udzielone wyjaśnienia dotyczące:

 informacji zawartych w przekazanym mi „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”

 postanowień zawartych w umowie.

8) 	otrzymałem wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,

9) 	uzyskałem od pracownika banku wszystkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości,

10)

11) 	mam pełną świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym,

12) otrzymałem „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Więcborku”

13) jestem świadomy/a, że ocena zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych 

i w zbiorach danych Banku.

14)  Upoważniam Bank  nie upoważniam Banku na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.

 Długów Biura  Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach,

15)  Upoważniam Bank  nie upoważniam Banku na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnie-

z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań,









 



Inne 

(akcje, obligacje, 

udziały)
Rodzaj, ilość, opis

Marka, rok produkcji, opis, stan

Ruchomości 

(np.: samochód)

Marka, rok produkcji, opis, stan

Adres nieruchomości, opis, stan, nr księgi wieczystej

Adres nieruchomości, opis, stan, nr księgi wieczystej

Charakterystyka majątku

Lokaty i rachunki 

oszczędnościowe

Nieruchomości





podać tytuł zobowiązania, rodzaj zobowiązania, kwotę obecnego zadłużenia, datę zaciągnięcia zobowiązania, datę spłaty zobowiązania itp.

niu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.

 o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  do wystąpienia  i uzyskania z Krajowego Rejestru

(Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku (pracownik Banku podlegający

Rodzaj zobowiązania: KREDYT: kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki, ratalny, leasing, kredyt mieszkaniowy, pożyczka

Rodzaj 

zobowiązania
Wartość i waluta 

aktualnego 

zobowiązania

Miesięczne 

zobowiązanie w 

PLN (nie dot. 

Karta i Limit)

Data zawarcia 

umowy

Data końca 

umowy

	zostały mi przedstawione wymagania odnośnie ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia oraz o możliwości wyboru ofert dowolnego 

ubezpieczyciela,

zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank może

P

Relacja do 

zobowiązania

Posiadane zobowiązania finansowe i poręczane zobowiązania



Nazwa banku 
Oprocen-

towanie

Termin zapadalności, kwota, waluta, nazwa banku, opis



Informacje o posiadanym majątku
Wartość w PLN

Termin zapadalności, kwota, waluta, nazwa banku, opis

Rodzaj, ilość, opis

K



 są prawdziwe i nadal aktualne.

* proszę zaznaczyć wybrane pole 

Uwagi pracownika Banku:

Miejscowość i data

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

Czytelny podpis (imię i nazwisko)


