Załącznik 7

Nr wniosku ..........................

ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

SKRÓCONY WNIOSEK KREDYTOWY/POŻYCZKOWY
I. DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko: ….......................................................... Imię: …...................................... Nazwisko rodowe: ….....................................
Imię ojca: ................................... Imię matki: ….…...................... Data i miejsce urodzenia: ….......................................................
Adres: ….......................………………….................................. Status mieszkaniowy: ...............……………...................................
Numer PESEL: …......................................................... Seria i nr dowodu osobistego: ….........…………………….........................
wydany przez: …..................................................…,.....….................................................. data wydania: …................................
data ważności: ….................................. Telefon: …..................................... E-mail: ….........................................….......................
Stan cywilny: …...................................… Osoby na utrzymaniu i ich wiek: ……………………………..………...……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
II. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA:*
Nazwisko: ….......................................................... Imię: …...................................... Nazwisko rodowe: ….....................................
Imię ojca: ................................... Imię matki: ….…...................... Data i miejsce urodzenia: ….......................................................
Adres: ….......................………………….................................. Status mieszkaniowy: ...............……………...................................
Numer PESEL: …......................................................... Seria i nr dowodu osobistego: ….........…………………….........................
wydany przez: …................................................................................................................. data wydania: …................................
data ważności: ….................................. Telefon: …..................................... E-mail: …..................................................................
III. ŹRÓDŁA DOCHODU I DANE O STANIE MAJĄTKOWYM:
1. Dochód, pracodawca, zawód: ….................................………............................................................................……..................
2. Dochód z działalności gospodarczej, forma opodatkowania: …..................................................................................................
3. Emerytura, renta, wysokość: …...................................................................................................................................................
4. Inne źródła dochodów: ….........................................................................................................................................................…
5. Miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego:………………………………………………………………………...
6. Stan majątkowy:
- dom mieszkalny (numer KW): ..................................................................................................................................................
- działka, gosp. rolne, powierzchnia (numer KW): ......................................................................................................................
- samochód (marka, wartość, nr rejestracyjny): ..........................................................................................................................
- inne składniki majątku: .............................................................................................................................................................
7. Dochód współmałżonka, pracodawca, zawód: ................………………......................................................................................
IV. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻEŃ, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ.
1. Posiadam – nie posiadam*) zadłużenie w ŁBS. Aktualne zadłużenie: …....................................................................................
miesięczna rata: ........................................... z terminem spłaty do dnia: …................................................................................
2. Posiadam – nie posiadam*) zadłużenie w innych bankach. Aktualne zadłużenie: …........…......................................
miesięczna rata: ........................................ z terminem spłaty do dnia: …...................................................................................
3. Jestem – nie jestem*) poręczycielem kredytu zaciągniętego przez: …........................................................................................
w kwocie: …....................... aktualne zadłużenie: …........................ miesięczna rata: …............................................................
4. KW jest – nie jest*) obciążona wpisem hipotecznym (kwota obciążenia): ..................................................................................
5. Posiadam – nie posiadam*) zobowiązania przeterminowane z innych tytułów (np. zaległości w opłatach czynszu, za energię,
itp.): .............................................................................................................................................................................................
V. WNOSZĘ O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* W KWOCIE: ................................ zł (słownie złotych: …...........................
….............................................................................................................. z przeznaczeniem na (uzupełnić w przypadku kredytu):
…......................................................................................................................................................................................................
oprocentowany wg (zmiennej – stałej*) stopy procentowej, na okres: …........ miesięcy, karencja: …..........., płatny: jednorazowo
w dniu: .....................*, w ratach (miesięcznych – kwartalnych)*, (malejących – annuitetowych)*, I rata płatna: ….........................
Rachunek automatycznej spłaty z rachunku bankowego: …...................................................................................... (TAK / NIE)*
VI. FORMA ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI*:
1. ....................................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................
VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. ........................................................................................... 2. ….............................................................................................

VIII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
1. Wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym a ich wiarygodność potwierdzam pod rygorem odpowiedzialności
karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
2. Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych we Wniosku kredytowym.
3. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), Bank będzie przetwarzał moje dane osobowe,
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia niniejszego wniosku.
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy do wystąpienia do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w 33-390 Łącko 814 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z
Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne.

TAK / NIE *

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może
nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łącki Bank Spółdzielczy (zwany dalej „Bankiem”) w celu reklamy
produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

TAK / NIE *

........................................ dnia ...........................
(miejscowość)

…........................……….....................
(podpis Wnioskodawcy)

IX. OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA / WSPÓŁWNIOSKODAWCY:
1. Wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym a ich wiarygodność potwierdzam pod rygorem odpowiedzialności
karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
2. Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych we Wniosku kredytowym.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L
119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu rozpatrzenia
wniosku i analizy ryzyka kredytowego przez Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w 33-390 Łącko 814.
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy do wystąpienia do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w 33-390 Łącko 814 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z
Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne.

TAK / NIE *

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może
nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łącki Bank Spółdzielczy (zwany dalej „Bankiem”) w celu reklamy
produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

TAK / NIE *

........................................ dnia ...........................
……….…................……........……….....................
(miejscowość)
(podpis Współmałżonka/ Współwnioskodawcy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------............…..........................
(Data przyjęcia Wniosku)
* - niepotrzebne skreślić

…………………………………...…………...
Punkt Obsługi Klientów

……….…........................……….....................
(podpis Pracownika Banku)

