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Data wpływu Numer w rejestrze 

Numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego                                         -27414-101 

Bank Spółdzielczy w Jasionce 

Wniosek  

o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR 
Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców 
 

Dane Wnioskodawcy Dane Współposiadacza rachunku 

Imię i nazwisko 

  

  

Imię ojca 

 

  

Data i miejsce urodzenia 

 

  

Cechy dokumentu stwierdzającego 

tożsamość i przez kogo został 

wydany 

  

 

 

PESEL   

Adres zameldowania na pobyt 

stały i kod pocztowy, 

 

Nr  tel. 

  

Adres do korespondencji 

 

Adres e-mail 

  

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 

  

Ilość osób w rodzinie 

(w tym dzieci) 

  

Wydatki stałe gospodarstwa 

domowego 

  

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…………..     

 

I. Proszę /imy o przyznanie limitu kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo -

rozliczeniowym ROR na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania kredytów odnawialnych 

dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR” w Banku Spółdzielczym w 

Jasionce   

a) w wysokości ............................ zł (słownie złotych:..............................................................   

……........................................................................................................................................)  

    b)   na okres od …….............................................do.............................................................. 
      c)   z możliwością automatycznego przedłużenia powyższego limitu na następny 12- miesięczny okres.   

                                             TAK                                   NIE       
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II. Zobowiązuję/ emy się do spłaty : 

a) wykorzystanego limitu kredytu z wpływów na rachunek w terminie  -* do dnia ..............................., 

          -* do ostatniego dnia terminu umownego na jaki zostanie automatycznie przedłużona umowa o kredyt, 

b) odsetek w okresach miesięcznych 

III. Proponuję/emy następujące prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu: 

1)  wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR nr....................-27414-101, prowadzony    

     w Banku Spółdzielczym w Jasionce, 

          2)  pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku ROR 

IV. Małżeńska wspólność majątkowa występuje/ nie występuje* 

V. Wyrażam/y zgodę na pobieranie przez Bank Spółdzielczy w Jasionce z w/w konta   ROR odsetek i prowizji    

  od powstałego zadłużenia zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce w    

  sprawie oprocentowania kredytów i   innych usług kredytowych oraz zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji   

  bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce”. 

 

 

VI. 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.  

 

 

 

.................................................................                                  .................................................... 
( miejscowość i data )                                                                             ( podpisy Wnioskodawcy                         

                                                                                                                                 i Współposiadacza rachunku ) 

 

 



                                                             

 3 

 

WYPEŁNIA BANK 

 

Miesięczna kwota dochodów netto wynosi .......................................zł 

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

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

Suma stałych wpływów na ROR za okres 3 miesięcy wynosiła ................................................zł,                  

co daje średnią miesięczną ..................... zł 

W okresie prowadzenia ROR : 

1) przekroczono/ nie przekroczono* stanu środków na ROR, 

2) uzupełniono/ nie uzupełniono* w ciągu 14 dni przekroczenie stanu rachunku, 

3) występowały/ nie występowały* zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego 

Proponuję następujące prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu: 

- wpływy na rachunek ROR i pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku ROR  

Proponuję przyznać limit kredytu w wysokości ..................................................................... zł. 

 

 

                                                                                          .................................................. .... 
                                                                                                              ( podpis pracownika )  
 

 

DECYZJA W SPRAWIE USTALENIA LIMITU KREDYTU 

 

Przyznaje się/ nie przyznaje się* limit kredytu w kwocie .........................................................zł 

na okres od dnia ................................ do dnia ................................................. 

Prowizja od ustalonej kwoty limitu kredytu wynosi ..............% 

Oprocentowanie zmienne od wykorzystanego kredytu wynosi ……......% w stosunku rocznym. 

Przychylamy się do następujących prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu: 

- wpływy na rachunek ROR 

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku ROR 

 

 

 

 

Jasionka dnia.......................................                                          ..................................................... 
                                                                                                       (  podpisy osób podejmujących decyzję ) 


