Załącznik nr 10 Instrukcji kredytowania i udzielania pożyczek dla osób fizycznych

Informacja o Poręczycielu / Wspólniku / Współmałżonku* w związku z wnioskiem o udzielenie kredytu/pożyczki*, złożonym
przez: ...............................................................................
Dane Poręczyciela/Wspólnika/Współmałżonka
Nazwisko, Imię:

PESEL:

Typ dokumentu tożsamości:

Seria i nr:

Data wydania:

Data ważności:

Wydany przez:

Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Data i miejsce (w tym kraj) urodzenia:

Obywatelstwo:

Nazwisko rodowe:

Imię ojca:

Imię matki:

Adres e-mail: -

Tel. kom.:

Tel. domowy:

Liczba osób na utrzymaniu:

i ich wiek:

Miesięczne wydatki na utrzymanie gosp. domowego:

Źródła dochodu (w przypadku prowadzenia dział.gosp, nr NIP oraz forma opodatk.):

Łączna średnia miesięczna kwota dochodu netto (w tym 500+ oraz inne
świadczenia):

Stan cywilny:

Zawód:

Małżeńska wspólność majątkowa:

Umowa o pracę obowiązuje: Bezterminowo /Terminowo* [data obowiązywania]

Nie jestem/Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę*

Nazwa Zakładu pracy:

nr NIP Zakładu pracy:

Status mieszkaniowy:

Współmałżonek pracuje/nie pracuje*.
Nazwa zakładu pracy, nr NIP i średnie miesięczne wynagrodzenie:
Informacja o dotychczasowym zadłużeniu, poręczeniach i innych zobowiązaniach:
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.

Inne (np. alimenty, renta dożywotnia, zobowiązania wobec podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla banków ale w oparciu o inne przepisy
niż Prawo bankowe, czyli np. SKOK, firmy leasingowe, faktoringowe, tzw. parabanki: ...................

5.

Posiadam – nie posiadam*) zobowiązania przeterminowane z powyższych lub innych tytułów (np. zaległości w opłatach czynszu, za energię,
itp.): ......................

Informacja o rachunkach ŁBS:
Czy osoba składająca oświadczenie posiada rachunki w ŁBS:
Stan majątkowy (informacja obligatoryjna w przypadku kredytów/pożyczek na kwotę co najmniej 50.000,00 zł.)
Stan majątkowy:
- dom mieszkalny (numer KW):

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

- działka, gosp. rolne, powierzchnia (numer KW):

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

- samochód (marka, wartość, nr rejestracyjny):

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

- środki pieniężne:

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

- inne składniki majątku o wartości powyżej 5.000,00 zł. (nazwa i wartość): ........................................................................................................
ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI:
1. ........................................................................................
2. ….....................................................................................
3. ….....................................................................................
OŚWIADCZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam, że jestem osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych tzn. jestem osobą pełnoletnią i nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną.
Oświadczam, że nie wystąpiłam(em)/wystąpiłam(em) z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się/toczy się wobec mnie
postępowanie upadłościowe przewidziane przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Oświadczam, że nie wystąpiłam(em)/wystąpiłam(em) z wnioskiem o wszczęcie jakiegokolwiek z postępowań restrukturyzacyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz nie toczy się/toczy się wobec mnie jakiekolwiek z takich postępowań.
Oświadczam,
że
nie
toczy
się/toczy
się
(wpisać
jakie,
jeżeli
dotyczy)
się
wobec
mnie
postępowanie
egzekucyjne
w
sprawie:.................................................................................................
Wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, kompletne, a ich wiarygodność potwierdzam pod rygorem odpowiedzialności
karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w niniejszej Informacji.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku, 33-390 Łącko 814, wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143039, NIP 734-110-35-32, posiadający adres e-mail: kontakt@bslacko.pl, nr tel. +48 18 545-03-10, Organ
Nadzorczy: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Bank posiada Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim
skontaktować pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" - na adres pocztowy Banku: 33-390 Łącko 814 lub na adres elektroniczny:
iod@bslacko.pl. Przyjmuję również do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), lit. c) oraz lit. f) 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

8.

9.

niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki/kredytu, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a następnie w celu
zawarcia i realizacji umowy o kredyt/pożyczkę/poręczenie. Oświadczam, ponadto, że udzielono mi wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji
dotyczących przetwarzania moich danych osobowych przez Bank, w szczególności, że doręczono mi w postaci papierowej lub na podany przeze mnie adres e mail, Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Łącki Bank Spółdzielczy, realizując w związku z tym obowiązek prawny wynikający z art. 13 RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są udostępnione również na stronie internetowej Banku
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o możliwości przekazania moich danych osobowych przez Bank do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02679 Warszawa (zwanego dalej jako BIK), w związku z czym BIK – obok Banku – stanie się
administratorem moich danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK w szczególności w celu oceny zdolności kredytowej,
analizy ryzyka kredytowego oraz w zakresie niezbędnym do stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części
trzeciej rozporządzenia UE nr 575/2013 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. art. 105 ust. 4, art. 105a ust. 1, 1a i 1b oraz art.105 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). Potwierdzam ponadto, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez BIK, dostępną również
na stronie internetowej https://www.bik.pl/rodo.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Łącki
Bank Spółdzielczy do wystąpienia do Krajowego Rejestru 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 *
10. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 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 *
11. 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.
12. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank na podany przeze mnie adres e-mail informacji i dokumentów związanych z wszelkimi wiążącymi mnie z Bankiem
lub zawieranymi w przyszłości umowami, w szczególności informacje o proponowanych zmianach postanowień umownych, w tym regulaminów, tabel
oprocentowania, taryf opłat i prowizji, a także Dokumenty dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym oraz Zestawienia opłat za usługi
powiązane z rachunkami. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

TAK/NIE*
13. Wyrażam zgodę na otrzymywanie z Banku informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak nie będzie niekorzystnie wpływać na
świadczone przez Bank usługi. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym przetwarzanie danych osobowych dokonane na jej podstawie
pozostanie zgodne z prawem.

TAK/NIE*
14. Wyrażam zgodę na otrzymywanie z Banku informacji handlowej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na podane we wniosku dane teleadresowe (połączenie głosowe, wiadomość sms). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej
brak nie będzie niekorzystnie wpływać na świadczone przez Bank usługi. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym przetwarzanie danych
osobowych dokonane na jej podstawie pozostanie zgodne z prawem.
Miejscowość:

Data i godzina:

Podpis składającego oświadczenie

Potwierdzam autentyczność podpisów i zgodność danych zawartych we wniosku z przedłożonymi dokumentami.
Data przyjęcia wniosku:

Punkt Obsługi Klientów

Podpis pracownika Banku:

ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (WYPEŁNIĆ JEŻELI DOTYCZY)
Ja, niżej podpisany(a), .................... (imię i nazwisko), legitymujący(a) się dowodem osobistym serii ............., nr.........................................................., wydanym
przez
............................................................................,
zamieszkały(a)
............................................................
........................................................................................................,
nr
PESEL: ..........................................................., oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie ………………………...……………. (imię i nazwisko, nr PESEL osób,
którym ma zostać udzielone poręczenie) poręczenia przez mojego współmałżonka ……………………………………...……, w celu zabezpieczenia roszczeń Łąckiego Banku
Spółdzielczego, związanych z zawarciem, wykonaniem, zmianami i rozwiązaniem umowy o kredyt/pożyczkę, do kwoty …………………………..……… zł.
Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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 realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Banku, tj. w celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z udzielenia kredytu/pożyczki. Potwierdzam jednocześnie, iż zapoznałem się
z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Łącki Bank Spółdzielczy, dostępną również na stronie internetowej www.bslacko.pl.

Miejscowość:

Data i godzina:

Podpis współmałżonka

Potwierdzam autentyczność podpisów i zgodność danych zawartych we wniosku z przedłożonymi dokumentami.
Data przyjęcia wniosku:

Punkt Obsługi Klientów

Podpis pracownika Banku:

