
Załącznik nr 8 do Instrukcji kredytowania i udzielania pożyczek dla osób fizycznych

WNIOSEK O WYGODNY KREDYT MIESZKANIOWY/WYGODNĄ POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ*
Nr modulo:  

Dane Wnioskodawcy

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 (bez Wnioskodawcy):                    
i ich wiek:

Miesięczne wydatki na utrzymanie gosp. domowego:  

Status mieszkaniowy:

Stan majątkowy (jeżeli wniosek składany jest przez obydwoje małżonków, należy podać składniki majątkowe wchodzące zarówno do majątku
wspólnego współmałżonków jak i do majątku odrębnego każdego z nich):

- 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):  .........................................................................

Informacje dotyczące źródła i wysokości dochodów
Źródła dochodu (Nazwa pracodawcy i jego nr NIP, a w przypadku 
prowadzenia dział.gosp, nazwa firmy, nr NIP oraz forma opodatk.): 

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

Stan cywilny: Małżeńska wspólność majątkowa: Zawód:

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

Nie jestem/Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Nazwa Zakładu pracy: nr NIP Zakładu pracy:



Dane Współwnioskodawcy

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 (bez Wnioskodawcy):                    
i ich wiek: (w przypadku gdy wnioskodawcy prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe, liczba osób powinna być na 
takim samym poziomie i nie powinna podlegać sumowaniu)

Miesięczne wydatki na utrzymanie gosp. domowego: (w przypadku gdy 
wnioskodawcy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, kwota powinna 
być na takim samym poziomie i nie powinna podlegać sumowaniu)

Status mieszkaniowy:

Stan majątkowy (jeżeli wniosek składany jest przez obydwoje małżonków, należy podać składniki majątkowe wchodzące zarówno do majątku
wspólnego współmałżonków jak i do majątku odrębnego każdego z nich):

- 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):  .........................................................................

Informacje dotyczące źródła i wysokości dochodów

Źródła dochodu (Nazwa pracodawcy i jego nr NIP, a w przypadku 
prowadzenia dział.gosp, nazwa firmy, nr NIP oraz forma opodatk.): 

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

Stan cywilny: Małżeńska wspólność majątkowa: Zawód:

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

Nie jestem/Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Nazwa Zakładu pracy: nr NIP Zakładu pracy:

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 zobowiązania 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 Wnioskodawca/y posiada/ją rachunki w ŁBS: 

Informacje o wnioskowanej pożyczce/kredycie

Cel finansowania: 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

Kwota pożyczki/kredytu:  Kwota słownie: 

Okres kredytowania:
Okres karencji (do dnia):  Liczba rat kapitałowo - odsetkowych:

Planowany termin wypłaty całości 
kredytu/pożyczki:

Termin płatności pierwszej raty: Termin płatności ostatniej raty:

Proponowane zabezpieczenie: Typ rat: 

Oprocentowanie:                wg stopy:  Prowizja:  Kwota raty: 

 Rachunek automatycznej spłaty: TAK  NIE   

 

INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

1. Koszt budowy lub zakupu: ………………………………………………………………..………...…………...………………………………….………………………...

2. Wkład własny (rodzaj, wartość) ……………………………………………………….………………………...………………………………….………………………...

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

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

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

3. ..............................................................................................................



OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam,  że  jestem  osobą  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  tzn.  jestem  osobą  pełnoletnią  i  nie  jestem  osobą
ubezwłasnowolnioną.

2. Oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się  o kredyt lub pożyczkę w innym Banku.
3. 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.
4. 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.

5. Oświadczam, że nie toczy się/toczy się (wpisać jakie, jeżeli dotyczy) się wobec mnie postępowanie egzekucyjne w 

sprawie:.................................................................................................
6. 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.
7. Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w niniejszym Wniosku.
8. Przyjmuję do wiadomości, że Bank nie wykonuje usług doradczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o kredycie hipotecznym

oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w tym że Bank nie zaleca konkretnego rodzaju kredytu hipotecznego,
jednak w oparciu o treść złożonego przeze mnie wniosku podaje informacje na temat możliwości uzyskania w Banku kredytu.

9. Przyjmuję do wiadomości, że ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych
w bazach danych lub w zbiorach danych Banku. Bank może zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. W przypadku, gdy
Wnioskodawca  odmówi  przekazania  informacji  niezbędnych  do  oceny  lub  weryfikacji  jego  zdolności  kredytowej,  kredyt  nie  zostanie
udzielony.

10. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku wydania przez Bank decyzji o odmowie udzielenia kredytu/pożyczki, przysługiwać mi będzie, w
okresie 2  lat  od dnia złożenia niniejszego wniosku,  prawo do wystąpienia  do Banku z wnioskiem o udzielenie pisemnych wyjaśnień
dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).

11. 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 podane dane osobowe, w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia niniejszego wniosku, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a następnie w
celu zawarcia i realizacji umowy o kredyt/pożyczkę. Przyjmuję również do wiadomości,  iż w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, Bank może podjąć decyzję, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu moich
danych osobowych, również stanowiących tajemnicę bankową. W związku z powyższym, zostałam/em poinformowana/y przez Bank, że w
takim przypadku przysługuje mi prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji
ludzkiej  w celu  podjęcia  ponownej  decyzji  oraz  do wyrażenia własnego  stanowiska.  Oświadczam że  zapoznałem się  z  Informacją  o
przetwarzaniu  danych  osobowych  przez  Łącki  Bank  Spółdzielczy,  udostępnioną  rówież  na  stronie  internetowej  Banku
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

12. 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.

13. Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Bank propozycji zmiany warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku
braku zdolności kredytowej.

TAK/NIE

14. Wyrażam zgodę na otrzymanie od Banku decyzji kredytowej w terminie krótszym niż 21 dzień kalendarzowy od dnia złożenia kompletnego
wniosku kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami (Wyrażenie zgody jest dobrowolne).

TAK / NIE 

15. Decyzję kredytową, wraz z projektem umowy o kredyt: 
Proszę przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku / Odbiorę osobiście w placówce Banku

16. 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

17. 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

18. 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.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmnbrhe4toltqmfyc4mrugyytmobugu
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html
https://www.bik.pl/rodo
mailto:iod@bslacko.pl
https://www.bik.pl/rodo
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html


19. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank na podany przeze mnie adres e-mail informacji i dokumentów dotyczących niniejszego wniosku
o  kredyt/pożyczkę  oraz  dokumentów  związanych  z  zawarciem umowy  o  kredyt/pożyczkę  (w przypadku  wydania  pozytywnej  decyzji
kredytowej), a także dokumentów i informacji związanych z wszelkimi innymi 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

20. 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

21. 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.

TAK/NIE

22. Oświadczenie dotyczące statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Niniejszym oświadczam, że jestem:
⬜osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1, nazwa eksponowanego stanowiska: .....................; 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 1 marca⬜
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2, nazwa eksponowanego stanowiska oraz imię i nazwisko osoby
zajmującej to stanowisko: .....................; 

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12⬜
ustawy  z  dnia  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu 3,  nazwa  eksponowanego
stanowiska oraz imię i nazwisko osoby zajmującej to stanowisko: .....................; 

żadne z powyższych. ⬜

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić
Bank, w formie pisemnej lub dokumentowej, o wszelkich zmianach dotyczących statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Miejscowość: Data i godzina: Podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIA WSPÓŁWNIOSKODAWCY

1. Oświadczam,  że  jestem  osobą  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  tzn.  jestem  osobą  pełnoletnią  i  nie  jestem  osobą
ubezwłasnowolnioną.

2. Oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się  o kredyt lub pożyczkę w innym Banku.
3. 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.
4. 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.

5. Oświadczam, że nie toczy się/toczy się (wpisać jakie, jeżeli dotyczy) się wobec mnie postępowanie egzekucyjne w 

sprawie:.................................................................................................
6. 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.
7. Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w niniejszym Wniosku.
8. Przyjmuję do wiadomości, że Bank nie wykonuje usług doradczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o kredycie hipotecznym

oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w tym że Bank nie zaleca konkretnego rodzaju kredytu hipotecznego,
jednak w oparciu o treść złożonego przeze mnie wniosku podaje informacje na temat możliwości uzyskania w Banku kredytu.

9. Przyjmuję do wiadomości, że ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych
w bazach danych lub w zbiorach danych Banku. Bank może zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. W przypadku, gdy
Wnioskodawca  odmówi  przekazania  informacji  niezbędnych  do  oceny  lub  weryfikacji  jego  zdolności  kredytowej,  kredyt  nie  zostanie
udzielony.

10. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku wydania przez Bank decyzji o odmowie udzielenia kredytu/pożyczki, przysługiwać mi będzie, w
okresie 2  lat  od dnia złożenia niniejszego wniosku,  prawo do wystąpienia  do Banku z wnioskiem o udzielenie pisemnych wyjaśnień
dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).

11. 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

1rozumie się przez to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym: a) szefów państw, szefów 
rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu; b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych; c) członków organów zarządzających partii politycznych; d) członków sądów najwyższych, 
trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych; e) członków trybunałów obrachunkowych lub 
zarządów banków centralnych; f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych; g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów 
organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach; i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych 
urzędów wojewódzkich; j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
2rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ijego 
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
3rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne;



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 podane dane osobowe, w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia niniejszego wniosku, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a następnie w
celu zawarcia i realizacji umowy o kredyt/pożyczkę. Przyjmuję również do wiadomości,  iż w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, Bank może podjąć decyzję, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu moich
danych osobowych, również stanowiących tajemnicę bankową. W związku z powyższym, zostałam/em poinformowana/y przez Bank, że w
takim przypadku przysługuje mi prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji
ludzkiej  w celu  podjęcia  ponownej  decyzji  oraz  do wyrażenia własnego  stanowiska.  Oświadczam że  zapoznałem się  z  Informacją  o
przetwarzaniu  danych  osobowych  przez  Łącki  Bank  Spółdzielczy,  udostępnioną  rówież  na  stronie  internetowej  Banku
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

12. 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.

13. Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Bank propozycji zmiany warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku
braku zdolności kredytowej.

TAK/NIE

14. Wyrażam zgodę na otrzymanie od Banku decyzji kredytowej w terminie krótszym niż 21 dzień kalendarzowy od dnia złożenia kompletnego
wniosku kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami (Wyrażenie zgody jest dobrowolne).

TAK / NIE 

15. Decyzję kredytową, wraz z projektem umowy o kredyt: 
Proszę przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku / Odbiorę osobiście w placówce Banku

16. 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

17. 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

18. 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.

19. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank na podany przeze mnie adres e-mail informacji i dokumentów dotyczących niniejszego wniosku
o  kredyt/pożyczkę  oraz  dokumentów  związanych  z  zawarciem umowy  o  kredyt/pożyczkę  (w przypadku  wydania  pozytywnej  decyzji
kredytowej), a także dokumentów i informacji związanych z wszelkimi innymi 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

20. 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

21. 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.

TAK/NIE

22. Oświadczenie dotyczące statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Niniejszym oświadczam, że jestem:
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o⬜

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu4, nazwa eksponowanego stanowiska: .....................; 

4rozumie się przez to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym: a) szefów państw, szefów 
rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu; b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych; c) członków organów zarządzających partii politycznych; d) członków sądów najwyższych, 
trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych; e) członków trybunałów obrachunkowych lub 
zarządów banków centralnych; f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych; g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów 
organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach; i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmnbrhe4toltqmfyc4mrugyytmobugu
https://www.bik.pl/rodo
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html
https://www.bik.pl/rodo
https://www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych.html
mailto:iod@bslacko.pl


członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 1 marca⬜
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu5, nazwa eksponowanego stanowiska oraz imię i nazwisko osoby
zajmującej to stanowisko: .....................; 

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12⬜
ustawy  z  dnia  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu 6,  nazwa  eksponowanego
stanowiska oraz imię i nazwisko osoby zajmującej to stanowisko: .....................; 

żadne z powyższych. ⬜

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić
Bank, w formie pisemnej lub dokumentowej, o wszelkich zmianach dotyczących statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Miejscowość: Data i godzina: Podpis Współwnioskodawcy

Potwierdzam autentyczność podpisów i zgodność danych zawartych we wniosku z przedłożonymi dokumentami.
Data przyjęcia wniosku: Punkt Obsługi Klientów Podpis pracownika Banku:

                                                                 

Wypełnia pracownik Banku:

Wniosek kompletny (TAK/NIE *) 
Dokumenty które należy uzupełnić:

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

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

                                                                                  
Data ostatecznego skompletowania wniosku: Punkt Obsługi Klientów Podpis pracownika Banku:

urzędów wojewódzkich; j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
5rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ijego 
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
6rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne;


