SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA MAŁOPOLSKA
Numer w SKOK Małopolska
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II/ Poręczyciel

Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
Data i miejsce
urodzenia
PESEL
Stan cywilny
Małżeńska wspólnota
majątkowa

Cechy dokumentu
tożsamości

Adres zameldowania

Adres do
korespondencji

panna/kawaler

zamężna/żonaty

wdowa/wdowiec

rozwiedziona/y

tak

nie dotyczy

nie

separacja

zamężna/żonaty

wdowa/wdowiec

rozwiedziona/y

tak

nie dotyczy

nie

Nazwa: ………………………………………….

Seria i Nr dokumentu ………………………….

Seria i Nr dokumentu …………………………

Wydany dnia …………….……………………..

Wydany dnia ………………….………..………

Wydany przez: ....................................................

Wydany przez: ....................................................

Ulica ……...………………………….……..……

Ulica……...………………………….……………

Nr domu/ Nr lokalu: ……...……………...……

Nr domu/ Nr lokalu: ……...………….…...……

Kod……...………….……….……………………

Kod……...………….……….…………….………

Miejscowość: ……...……………………….……

Miejscowość: ……...……………………..………

Kraj: ……...……………….………………………

Kraj: ……...………………………………..………

Ulica……...………………………….……………

Ulica ……...………………………….…..…………

Nr domu/ Nr lokalu: ……...……………...……

Nr domu/ Nr lokalu: ……...……………...………

Kod……...………….……….……………………

Kod……...………….……….……….…….………..

Miejscowość: ……...…………………………….

Miejscowość: ……...………………………………..

Kraj: ……...………………………………………

Kraj: ……...…………………………………………

komórkowy: ………………………….…………..

stacjonarny: …………………………….…………
komórkowy: ……………………….………………

E-mail:

Wykształcenie

wyższe magisterskie

wyższe magisterskie

licencjat/inżynier

licencjat/inżynier

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe/gimnazjalne

Wykonywany zawód

separacja

Nazwa: …………………………………………..

Stacjonarny…………………………….…………

Nr telefonu

panna/kawaler

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe/gimnazjalne

Wnioskodawca I

Rachunek typu ROR

nie posiadam

Wnioskodawca II/ Poręczyciel

posiadam ROR

nie posiadam

posiadam ROR

II. INFORMACJE O KREDYCIE/ POŻYCZCE

Kwota kredytu: …………….………………………. PLN

Słownie: ……………………………..…………………….………………………………………
………………….………………………………..……………………………………………PLN

Okres kredytowania: …………… miesięcy
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej
weksel wraz z deklaracja wekslową
poręczenie cywilne (załącznik do wniosku )
ubezpieczenie
Inne formy zabezpieczenia ………………………………………………………………………

Proponowane zabezpieczenie
kredytu

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II/ Poręczyciel

Całkowity staż pracy
Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas
prowadzenia obecnej dział. gospodarczej
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres)
Stanowisko
Miesięczny dochód netto (śr. z ostatnich 3 m-cy):

..................................... PLN
umowa o pracę: ........................................
emerytura: .................................................
renta: ..........................................................
zasiłek przedemerytalny: .......................
wolne zawody: .........................................
działalność gospodarcza: ........................
działalność rolnicza: ................................
umowa cywilno-prawna: .......................
umowa najmu: .........................................
umowa o pracę na czas określony
do ……..................... : ...............................
inne: ...........................................................

Źródła dochodu

..................................... PLN
umowa o pracę: .........................................
emerytura: ..................................................
renta: ...........................................................
zasiłek przedemerytalny: .........................
wolne zawody: ..........................................
działalność gospodarcza: .........................
działalność rolnicza: .................................
umowa cywilno-prawna: ........................
umowa najmu: ..........................................
umowa o pracę na czas określony
do ……...................... : ................................
inne: ............................................................

Ilość osób w gosp. (w tym dzieci)
Ilość osób w gosp. dom. poza Wnioskodawcami
uzyskujących udokumentowany dochód:

Wydatki stałe gosp. domowego

do 1000 PLN: ………….. os.
powyżej 1000 PLN: …………. os.

do 1000 PLN: ……….. os.
powyżej 1000 PLN: …………. os.

.......................................... PLN

Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego tak

........................................ PLN

nie

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH
Bank

Zobowiązania
limit ROR
limit ROR
limit karty kredytowej
limit karty kredytowej
kredyt ……………
kredyt ……………

Kwota zobowiązania
w PLN

Kwota pozostała
do spłaty

Rata
miesięczna

Wnioskodawca II/
Poręczyciel
I
II
I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Bank

Zobowiązania

Kwota zobowiązania
w PLN

Kwota pozostała
do spłaty

Rata
miesięczna

kredyt ……………
kredyt …………..
Poręczenie /
przystąpienie do długu*
Poręczenie /
przystąpienie do długu*
Inne (np. alimenty,
obciążenia komornicze)
Inne (np. alimenty,
obciążenia komornicze)
…………..
…………..

Wnioskodawca II/
Poręczyciel
I
II
I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU

Status mieszkaniowy

Status własności samochodu

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II/ Poręczyciel

właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania
posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu
posiadacz spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu/domu jednorodzinnego
najemca:
mieszkania komunalnego
mieszkania zakładowego
od osoby prywatnej (dom, mieszkanie)
od osoby prywatnej (pokój)
zamieszkiwanie z rodzicami
zamieszkiwanie z dziećmi
inne…………………………………………………
własny
leasing
na kredyt
służbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ..........................................

właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania
posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu
posiadacz spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu/domu jednorodzinnego
najemca:
mieszkania komunalnego
mieszkania zakładowego
od osoby prywatnej (dom, mieszkanie)
od osoby prywatnej (pokój)
zamieszkiwanie z rodzicami
zamieszkiwanie z dziećmi
inne…………………………………………………
własny
leasing
na kredyt
służbowy
rodziców
nie posiadam
inny: ..........................................

Inne:

VI. OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy/ów w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” jest SKOK Małopolska
z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1 (dalej SKOK). Dane osobowe są zbierane w celu wykonywania czynności bankowych
i innych czynności z zakresu działalności SKOK oraz prowadzenia marketingu.
Wnioskodawca(-y) ma(-ją) prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Niepodanie danych koniecznych do zawarcia umowy, może skutkować odmową jej zawarcia.,
Oświadczam/my, że wyrażam/ my zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.),
utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Występując z wnioskiem o udzielenie pożyczki Wnioskodawca upoważnia Pożyczkodawcę, zgodnie art.24 ust.1 ustawy z dn.9 kwietnia
2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530) do wystąpienia do Rejestru
Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 w celu pobrania informacji
gospodarczych o Wnioskodawcy.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według
stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

.......................................................................................
(miejscowość, data)
Wnioskodawca I
Czytelny podpis

(podpis i pieczątka pracownika SKOK Małopolska)

Wnioskodawca II/ Poręczyciel

