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WNIOSEK O KREDYT/POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ* 

WNIOSKODAWCA  

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Data rozpoczęcia działalności ……………………………… Siedziba/adres ……………………………………………………………………... 

KRS ………………………………………………….  NIP ………………………………………….. REGON …………………..……………….. 

Nr telefonu ………………………………………………………………. e-mail……………………………………………………………………… 

Dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów 

w imieniu Wnioskodawcy (nr telefonu, e-mail) 

……………………………………………………………………….…………………. 

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

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI 

 kredyt obrotowy w 

rachunku bieżącym 

 kredyt obrotowy w rachunku 

kredytowym ……………………. 

 kredyt inwestycyjny 

………………………….. 

 pożyczka hipoteczna 

Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskowana kwota ………………………………………zł słownie: .………………………………………………………………………………… 

Okres kredytowania  od ………………………………………….……………..…….  do……………………………………………………..……….                               

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA  

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

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

DEKLAROWANE ŚRODKI WŁASNE  

 

Kwota …………………………………………………………………… zł  % udział ….……………………………………………………….......  

PROPONOWANA FORMA URUCHOMIENIA KREDYTU /POŻYCZKI * 

 jednorazowo dnia ………………………………………. 

 w transzach: 

 dnia …………………..…. kwota …………………………………... 

 dnia ……………………... kwota  ………………….………………. 

 dnia………………………. kwota ……………………………..……. 

PROPONOWANA FORMA SPŁATY KREDYTU/ODSETEK  PROPONOWANA FORMA SPŁATY  POŻYCZKI /ODSETEK 

 jednorazowo      w ratach miesięcznych/ 
kwartalnych/półrocznych/ 
rocznych*)  
płatnych do ……………….…… 
inne ....………………...….…… 

 miesięczne malejące raty kapitałowo -odsetkowe płatne do  
…………………………………………………………………… 

odsetki  w ratach 
miesięcznych/kwartalnych* 
płatnych do 
……………………….. 

 Karencja w spłacie 

kapitału  

…………………….…… 

miesięcy 

 równe miesięczne raty kapitałowo – odsetkowe  

(raty annuitetowe) płatne do…………………………………………   

 równe raty kapitałowo 
– odsetkowe (raty 
annuitetowe) płatne do 
………………………….. 

karencja w spłacie kapitału …………………………...…miesięcy 

Data wpływu …………………………… 

nr wniosku …………………………… 
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PROPONOWANA FORMA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY KR EDYTU/POŻYCZKI*) 

 poręczenie wg prawa wekslowego (imię, nazwisko): …………………………………………......................……………………..……………….…. 

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

 hipoteka (nazwa nieruchomości, nr KW, adres) ………………………………………..……………………………………………..…………………….….. 

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

 zastaw rejestrowy / przewłaszczenie*) (nazwa, rok produkcji, itp.)………………………………………………..………..…………………………..….. 

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

Czy majątek, na którym będzie ustanowione zabezpieczenie, był w przeszłości finansowany ze środków UE?   TAK1    NIE   

1) Jeśli odpowiedź jest pozytywna, należy wypełnić załącznik do wniosku) 

 cesja wierzytelności od odbiorców ……………………………………………………………………………………..……...…………………….... 

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

 weksel własny in blanco   cesja praw z umowy ubezpieczenia ……………………………………………………..………………………… 

 inne (prosimy wymienić):………………………………………………………………………………………………………..…………………………...... 

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

 
 

1. Bank Spółdzielczy we Wschowie (dalej Bank) informuje, że: 
1) Pana/ Pani/Państwa dane mogą być udostępniane przez Bank, SGB Bankowi S.A., bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia i wykonania 

umowy konsorcjum bankowego; 
2) podanie danych jest dobrowolne, jednak że ich podanie warunkuje zawarcie i realizacj ę umowy; 
3) podstawa prawna: 

a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.); 
b)  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 

470, z późn. zm..) 
2.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody  na przesyłanie przez Bank informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z 

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
3.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przesyłanie przez Bank informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
4.  Wyrażam/y zgodę/ nie wyrażam/y zgody na używanie przez Bank do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów 

marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne. 
5.  Wyrażam/y zgodę/ nie wyrażam/y zgody na używanie przez Bank do kontaktów ze mną  automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne. 
 
6. Oświadczam/y, że:  przekazano mi/nam informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego oferowanego za pośrednictwem Banku 

………………………………………………………………………………………, w tym: zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń, sposób ustalania oraz zasady i możliwe przyczyny odmowy wypłaty świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego, wyłączenia i 
ograniczenia dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania i karencji, wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem, zasady 
składania i rozpatrywania reklamacji, 

  otrzymałam/em                    nie otrzymałam/em Kartę Produktu ………………….....................................................        
  otrzymałam/em                     nie otrzymałam/em OWU/SWU ……………………………………………………………                                                                                   
 otrzymałam/em           nie otrzymałam/em  informacje dotyczące minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, który Bank uznaje za 

wystarczający dla zabezpieczenia swoich roszczeń oraz akceptowalny zakres wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.  
 

7.  Oświadczam/y, iż informacje  dostępne w przeglądarkach internetowych mających zastosowanie do mojej sytuacji prawnej CEiDG, GUS (e-Regon), e-
KRS są aktualne i zgodne z obecnym stanem faktycznym  TAK/  NIE1  

8.  Oświadczam/y, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe, wyrażam/y zgodę na udostępnienie przez Bank informacji podanych w 
niniejszym wniosku oraz załączonych do tego wniosku dokumentów finansowych niżej wymienionym podmiotom. Udostępnione dane będą przetwarzane 
celem przygotowania oraz złożenia oferty dotyczącej produktów i usług oferowanych przez wskazane podmioty oraz w celu prowadzenia działalności 
marketingowej przez te podmioty a w przypadku SGB-Banku S.A., banków spółdzielczych również udzielenia kredytu w konsorcjum z Bankiem. 

a) SGB Leasing sp. z o. o. z siedzibą ul. Bolesława Krzywoustego 3,  61-144 Poznań  TAK/  NIE 
b) Faktorzy S.A  z siedzibą ul. Zwierzyniecka 14/16, 60-813 Poznań    TAK/  NIE                                                                       
c) banki Spółdzielczej Grupy Bankowej    TAK/  NIE                                                                                                                       
d) SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań  TAK/  NIE                                                 
e) Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia Capital S.A..  z siedzibą ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań   TAK/  NIE 

9.  Oświadczam/y, iż zostałem poinformowany/a/i o możliwości odwołania w dowolnym czasie zgód, o których mowa w pkt. 2-5,8 bez konieczności 
podawania przyczyny. 

10. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialno ści przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane powy żej są prawdziwe i nadal 
aktualne . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpisy Wnioskodawcy 
*)niepotrzebne skreślić 

Prosimy wypełnić wniosek drukowanymi literami, w odpowiednich polach     prosimy wstawić znak X. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy wpisać słowo „NIE POSIADAM”. W przypadku wątpliwości podczas wypełniania wniosku prosimy zwrócić się do 
pracownika Banku. 

                                                           
1 W przypadku odpowiedzi NIE należy przedstawić aktualne dokumenty 


