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Data wpływu Numer w rejestrze 

Bank Spółdzielczy w Jasionce 

                                                         Wniosek                               

o udzielenie kredytu gotówkowego na cele                                       

konsumpcyjne dla osób fizycznych                 
I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców                                            

 

Dane Wnioskodawcy 

 

Dane Współmałżonka 

Imię i nazwisko   

Imię ojca 

 

  

Data urodzenia 

 

  

Cechy dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i przez 

kogo został wydany 

  

 

 

PESEL 

 

  

Adres zameldowania na pobyt 

stały i kod pocztowy, 

nr  tel. 

  

Adres do korespondencji 

 

  

Miejsce pracy i adres 

 

nr tel. 

 

 

 

 

Wysokość dochodów miesięcznych 

netto ze stosunku pracy  

  

Dochód netto z renty / emerytury / 

świadczenia przedemerytalnego 

  

Dochód miesięczny netto z  

działalności gospodarczej 

  

Dochód z innych źródeł 

……………………………………. 

  

Ilość osób w rodzinie 

(w tym dzieci) 

  

Wydatki stałe gospodarstwa 

domowego 

  

 

II. Informacje dotyczące kredytu  
Kwota wnioskowanego kredytu 

 

……………………………………………………zł 

Słownie złotych: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Okres kredytowania  -   ……    miesięcy 

                                            12     miesięcy* 

 

od dnia................................do dnia........................................ 

 

 

Proponowana spłata kredytu i odsetek 

w ratach malejących płatnych do dnia ................................ 

każdego miesiąca. 

I rata płatna do dnia ............................................................. 

W okresie objętym wnioskiem i ewentualnie umową mam do spłaty następujące kredyty lub zobowiązania z tytułu 

poręczenia w innych bankach: 

Zobowiązania z 

tytułu kredytów 
Kwota 

zobowiązania  

Kwota pozostała 

do spłaty 

Rata miesięczna Bank/ Oddział 

ogółem w tym:     
▪ limit  kredytu     
▪ limit karty     
▪ limit karty     
▪ kredyt…………..     
▪ kredyt…………..     
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III. Proponuję zabezpieczenie kredytu w formie**: 
          

     poręczenie cywilne następujących osób:                    poręczenie wekslowe następujących osób:  

 

1................................................................................................................ ................................................................... 

 

2...................................................................................................................................................................................  

 

    weksel in blanco 

    zastaw, przewłaszczenie ………………………………………....................................................................             

    blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym……..………………………………………….. 

 
Oświadczam, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu: 

 

   nie jest obciążony prawami osób trzecich    jest obciążony następującymi prawami osób trzecich  

 

Stosunki majątkowe małżonków:  wspólność ustawowa / rozdzielność majątkowa* 

 

IV. Oświadczenia i zgody: 
 

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Jasionce, zwanym dalej 

Bankiem, że przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na 

adres e-mail: incydent@bsjasionka.pl lub telefonicznie pod numerem 17 85 34 001. 

2. Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 

2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach 

są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na 

sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 

3) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: ____________________ 

4) terminowo reguluje zeznania podatkowe. 

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule 

informacyjne i klauzule zgód”  stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku o kredyt.  

 
 

 

 

........................................, dnia ......................................   ............................................ 
      miejscowość                                                                                                       Podpis/-y Wnioskodawcy/ -ów 

 

  */ niepotrzebne skreślić                                      

**/ zakreślić odpowiednie pola znakiem x 
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Propozycja Kredytowa 
 

I. Informacje ogólne: 

 
Powiązania  Klienta z BS Jasionka (zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. U.  

z 2015r.,  poz. 128 z późn.zm.): 

 

Aktualne zaangażowanie w BS Jasionka: 

Wnioskowana kwota kredytu: ..................... zł 

Okres kredytowania:   do  

Ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy: 
1 Łączny miesięczny dochód netto (ze wszystkich źródeł) gospodarstwa domowego: 

...............................................     PLN    

2 Ilość osób na utrzymaniu: ........ 

 

3 Kwota miesięcznych stałych wydatków…………….zł 
 

4 Kwoty miesięcznych zobowiązań z tytułu kredytów i poręczeń: ..................................zł  
 

5 Maksymalna wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: ...................................................zł 
 

6 Łączna kwota miesięcznych zobowiązań kredytowych wynosi: ………………….…………zł 

 i jest / nie jest niższa od 65% dochodów netto.  
 

7   Dochód netto pozostający po spłacie zobowiązań kredytowych wyniesie ……………zł          

     i pozwoli na pokrycie stałych wydatków gospodarstwa domowego.  
 

 

 

 

 

 

II. Propozycja kredytowa pracownika przygotowującego wniosek 

kredytowy: 
 

I. Proponuję  nie udzielić  kredytu z powodu: * 

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

II. Proponuję udzielić kredyt na następujących warunkach: * 

1. Kwota: ......................... PLN 

2. Okres kredytowania: od ................................................ do ............................................................. 

3. Cel kredytu:.......................................................................................................................................... 

4. Sposób spłaty kredytu i odsetek: miesięcznie w ratach malejących  

                                                    płatnych do dnia ………………. każdego miesiąca 

5. Oprocentowanie: ......................... % w skali roku – zmienne / stałe 

6. Prowizja od udzielenia kredytu: ................. %  

7. Zabezpieczenie: ................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... ........  

 

Jasionka dnia..........................                                           ________________________ 

( podpis osoby przygotowującej  

                                                                                                                                                propozycję kredytową) 
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III. Decyzja kredytowa  

 
I. Nie udzielamy kredytu z powodu*........................................................................................... 

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

II. Na podstawie wniosku Klienta oraz propozycji pracownika przygotowującego propozycję 

kredytową, udzielamy kredytu ..........................................., na następujących warunkach: 

1. Kwota: .................................     PLN 
  

2. Cel kredytu: ...................................................................................................................... 

 

3. Okres kredytowania: od ............................................... do .............................................. 

 

4. Sposób spłaty kredytu i odsetek:  miesięcznie w ratach malejących. 

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

 

5. Oprocentowanie: .............. % w skali roku – zmienne / stałe*. 

 

6. Prowizja od udzielenia kredytu: ............ % płatna gotówką w kasie Banku. 

 

7. Zabezpieczenie: .................................................................................................................. 

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

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

8. Inne warunki: ...................................................................................................................... 

 

 

     Jasionka dnia .........................                          __________________________________ 

         ( podpisy osób podejmujących decyzję kredytową)    

*/ niepotrzebne skreślić 


