
Data wpływu - -

Numer w rejestrze

gotówkowy Plus
gotówkowy Plus  „Profit Kredyt"

1. Wnioskodawca:

2. Cel kredytu:

własne potrzeby konsumpcyjne           

3. Kwota kredytu: PLN wyrażam zgodę na odnowienie kredytu w ROR* tak nie

4. Okres kredytowania w miesi ącach:

5. Sposób spłaty kredytu: miesięcznie do każdego miesiąca

6. Metoda spłaty**:

równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia 

równe raty w całym okresie kredytowania, jako suma malejących rat odsetkowych i rosnących rat kapitałowych (raty annuitetowe)

7. Forma wypłaty kredytu:
wypłata w kasie banku

przelew na rachunek 

poręczenie (wymienić kogo)

ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

przewłaszczenie/zastaw*

lokata terminowa

inne

9. Informacje dotycz ące Wnioskodawcy/ów:

własne z rodzicami własne z rodzicami

wynajem wynajem

dom, mieszkanie tak nie dom, mieszkanie tak nie

samochód tak nie samochód tak nie

lokata tak nie lokata tak nie

grunty tak nie grunty tak nie

inne inne

wspólność majątkowa wspólność majątkowa

rozdzielność majątkowa (wymag. dok. potwierdz.) rozdzielność majątkowa ( wymag. dok. potwierdz.)

nie dotyczy nie dotyczy

tak nie tak nie

Posiadam otwarte rachunki w bankach (nazwa banku, 
numer rachunku w innym banku)

PESEL

Posiadany majątek 

Stosunek majątkowy z małżonkiem

WNIOSEK O KREDYT KONSUMENCKI

Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów

Imię i nazwisko

gotówkowy
gotówkowy  „Profit Kredyt"

8. Zabezpieczenie kredytu: 

Wnioskodawca Współwnioskodawca

odnawialny w ROR

nr rachunku

Telefon, e-mail

Data i miejsce urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Status zajmowanego domu/lokalu

Seria i numer dowodu tożsamości i przez kogo 
wydany, data wydania

obciążenie

………...……… (średni z ostatnich …. miesięcy)……...……...… (średni z ostatnich …. miesięcy)

obciążeniemajątek

Adres stałego zamieszkania

majątek

Imię ojca, matki

Dochód miesięczny netto

Członek Banku Spółdzielczego we Wschowie

Dochód miesięczny netto małżonka ( średni z ostatnich 
3 miesięcy)***

Źródło dochodu małżonka***



tak nie tak nie

Kwota całkowitego zobowiązania

Przeciętne wydatki miesięczne gospodarstwa 
domowego z tytułu utrzymania (żywność, odzież, 
czynsz, opłata za energię, telefon, woda, gaz itp.)

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym

Złożyłam/em wniosek o ogłoszenie upadłości osób 
fizycznych lub ogłoszono wobec mnie upadłość

Kwota całkowitego zobowiązania

Wysokość miesięcznego obciążenia

Wysokość miesięcznego obciążenia

Kwota całkowitego zobowiązania

Wysokość miesięcznego obciążenia

Rodzaj zobowiązania

Rodzaj zobowiązania

Data zawarcia umowy

Kwota całkowitego zobowiązania

Kwota całkowitego zadłużenia

Wysokość obciążenia miesięcznego

Data zawarcia umowy

Nazwa banku

Kwota całkowitego zadłużenia

Wysokość obciążenia miesięcznego

Data zawarcia umowy

Nazwa banku

Nie posiadam żadnych zobowiązań o charakterze 
kredytowym

Nie posiadam żadnych zobowiązań o charakterze 
kredytowym

Nazwa banku

Zobowiązania kredytowe                                                                                                                                                                                                                      

Wysokość obciążenia miesięcznego

Posiadam zobowiązania wobec  banków  z tytułu 
kredytów, pożyczek, poręczeń, kart kredytowych, 
limitów, debetów, zakupów ratalnych,  itp.                                                                                                                                                                                                                      

Posiadam zobowiązania wobec  banków z tytułu 
kredytów, pożyczek, poręczeń, kart kredytowych, 
limitów, debetów, zakupów ratalnych,  itp.                                                                                                                                                                                                                      

Nazwa banku

Wysokość obciążenia miesięcznego

Kwota całkowitego zadłużenia

Data zawarcia umowy

Kwota całkowitego zadłużenia

Rodzaj zobowiązania

Wysokość obciążenia miesięcznego

Data zawarcia umowy

Nie posiadam żadnych, stałych obciążeń finansowych 
innych niż zobowiązania kredytowe

Zobowiązania inne (np. zasądzone alimenty, wypłacane 
renty, zobowiązania podatkowe, składki 
ubezpieczeniowe, zobowiązania wobec instytucji 
pożyczkowych itp.)

Posiadam stałe, miesięczne obciążenia z tytułu 
zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania 
kredytowe 

Posiadam stałe, miesięczne obciążenia z tytułu 
zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania 
kredytowe 

Nie posiadam żadnych, stałych obciążeń finansowych 
innych niż zobowiązania kredytowe

Rodzaj zobowiązania

Wysokość miesięcznego obciążenia

Nazwa banku

Kwota całkowitego zadłużenia

X

Przyjmuje do wiadomości, że  zgody wyrażone powyżej mogą być przeze mnie w dowolnym momencie 
bezpłatnie cofnięte, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych i informacji marketingowych, 

w szczególności o promocjach, konkursach i 
loteriach oraz nowych i aktualnych produktach 

Banku za pośrednictwem:                                                
a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie 

adres mailowy         TAK              NIE                                                                                             
b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, 

na podany przeze mnie numer telefonu                                                              
TAK              NIE       

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych i informacji marketingowych, w 
szczególności o promocjach, konkursach i loteriach 

oraz nowych i aktualnych produktach Banku za 
pośrednictwem:                                                                       

a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie 
adres mailowy         TAK              NIE                                                                                             

b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, 
na podany przeze mnie numer telefonu                                                              

TAK              NIE       

X

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez 
Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia 

marketingu produktów własnych po okresie 
obowiązywania umowy zawartej przeze mnie z 

Bankiem                                                                                        
TAK              NIE         

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez 
Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia 

marketingu produktów własnych po okresie 
obowiązywania umowy zawartej przeze mnie z 

Bankiem                                                                                        
TAK              NIE         



****) należy podać stopę procentową: aktualnie obowiązującą ¹; podwyższoną o 4 punkty procentowe ², podwyższoną o różnicę między maksymalnym i minimalnym poziomem 
stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy ³.

*****) Dotyczy kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. 

 .....................................................................                                                      ...................................................................................
                                                        miejscowość, data                                                                                           czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/ów

Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru. 

*) niepotrzebne skreślić. 

**) nie dotyczy konsumenckiego kredytu odnawialnego w ROR.

***) należy wypełnić w przypadku gdy małżonek nie jest Współwnioskodawcą.     

          4. Niniejszym oświadczam/y, że zostałem/łam/liśmy poinformowany/a/i przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w 
związku z zaciągnięciem kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego  kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej, od której 
zależy oprocentowanie kredytu.  Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp 
procentowych**** |______|¹, |_______|², |______|³ świadomy/a/i ponoszonego ryzyka złożyłem/łam/liśmy wniosek o udzielenie kredytu oprocentowanego 
zmienną stopą procentową.*****

          5. Niniejszym oświadczam/y, że :
a) otrzymałem/łam/liśmy od pracownika Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego kredytu,
b) uzyskałem/łam/liśmy od pracownika Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości,                                                                                                                                                                                                                                                             
c) mam/mamy świadomość ryzyka związanego z zaciąganym kredytem.

 9. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi w czasie                 umożliwiającym            nieumożliwiającym zapoznanie 
się z jego treścią.

      7. Oświadczam/y, że zostały mi/nam udzielone wyjaśnienia dotyczące informacji zawartych w przekazanym mi/nam formularzu informacyjnym oraz 
dotyczące postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta.

        1.Oświadczam/y, że wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą w tym rolniczą.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY / WSPÓŁWNIOSKODAWCY DOTYCZ ĄCE KWESTII ZWIĄZANYCH Z KREDYTOWANIEM 

        2. Wyrażam/y  zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje/nasze dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka                               
kredytowego.

      8. Potwierdzam/y otrzymanie formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego.

       10. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialno ści przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we wniosku s ą zgodne 
ze stanem faktycznym i zobowi ązuje si ę do niezwłocznego zawiadomienia Banku w przypadku i ch zmiany.

 11. Niniejszym oświadczamy, że upoważnionym do podjęcia kwoty kredytu jest ………………………………………………………………………………..…*.

        3. Oświadczam/y, iż zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje 
Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.

       6. Potwierdzam/y, że został mi/nam doręczony Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym we Wschowie.

Oświadczam, że moja kondycja finansowa jest/nie jest* 
uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z 

członkiem organu Banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej 
Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w 
Banku  (pracownik Banku podlegający bezpośrednio 

członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku 
ich zastępcy i główny księgowy). Rodzaj powiązania 

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

Oświadczam, że moja kondycja finansowa jest/nie jest* 
uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z 

członkiem organu Banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej 
Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w 
Banku  (pracownik Banku podlegający bezpośrednio 

członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku 
ich zastępcy i główny księgowy). Rodzaj powiązania 

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

X

Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z:                                                                                       
a)  klauzulą informacyjną administratora danych 

osobowych                                                                                                
b) klauzulą informacyjną BIK                                                                                                                                                                       

Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z:                                                                                       
a)  klauzulą informacyjną administratora danych 

osobowych                                                                                                    
b) klauzulą informacyjną BIK                                                                                                                                                                        

X

X

         Upoważniam Bank         nie upoważniam Banku na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego 
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach

         Upoważniam Bank         nie upoważniam Banku na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego 
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach

X

       Upoważniam Bank         nie upoważniam Banku na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 

informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań

       Upoważniam Bank         nie upoważniam Banku na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 

informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań


