ZAŁĄCZNIK NR 2a DO INSTRUKCJI KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W
MIKOŁOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁOWIE cz.2

WNIOSEK O UDZIELENIE

□ LIMITU W RACHUNKU ROR
NR RACHUNKU …………………………………………………………………………………

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II / Współmałżonek

PESEL
Imię i nazwisko
II imię
Wiek
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Seria, numer, data wydania
i organ wydający dokument
tożsamości oraz data
ważności

Nazwisko rodowe
(w przypadku kobiet)
Adres zamieszkania/
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Nazwisko rodowe matki
Adres email:
Cechy drugiego
dokumentu tożsamości
Stan cywilny

Ustrój małżeński

□ kawaler/panna
□ wdowa/wdowiec
□ separacja
□ zamężna/żonaty
□ rozwiedziony/a
□ wspólnota majątkowa
□ rozdzielność majątkowa
□ nie dotyczy

Wydatki stałe gospodarstwa
domowego (czynsz, gaz,
energia, telefon, itp..)**
Liczba osób pozostająca na
utrzymaniu (łącznie z
wnioskodawcą)
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□ kawaler/panna
□ wdowa/wdowiec
□ separacja
□ zamężna/żonaty
□ rozwiedziony/a
□ wspólnota majątkowa
□ rozdzielność majątkowa
□ nie dotyczy
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INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH KREDYTOWYCH WNIOSKODAWCY / ÓW*
Rodzaj zobowiązania kredytowego

Nazwa banku

Przyznana kwota zaangażowania

Wysokość raty

W przypadku posiadania większej ilości zobowiązań kredytowych, prosimy o wypełnienie dołączonej do wniosku tabeli

INFORMACJE O INNYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II/ Współmałżonek

Alimenty
Inne zobowiązania

INFORMACJE O RACHUNKACH WNIOSKODAWCY / ÓW*
Nazwa banku

Nr rachunku bankowego

Data założenia rachunku

MBS MIKOŁÓW

INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU WNIOSKODAWCY /ÓW
□ Nieruchomości : wartość szacunkowa
□ Pojazdy: wartość szacunkowa
□ Pojazdy: wartość szacunkowa
□ Oszczędności : wartość szacunkowa
□ Posiadane udziały: udział procentowy
□ Inne: wartość szacunkowa

REGON:

INFORMACJE O KREDYCIE
1. Kwota kredytu / limitu: ……................................... zł

słownie złotych: ……..................................................................................................................................

2. Typ spłaty:

□ jednorazowa spłata kapitału

3. Prawne zabezpieczenie kredytu:
□ weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
□ poręczenie wekslowe / cywilne*
□ pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku ROR\RB
□ pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku ROR\RB
□ stałe zlecenie spłaty
□ inne………………………………………………………………………………………………………..
4. Kwota kredytu zawiera:

□ opłatę przygotowawczą
□ prowizję Banku
□ koszty ustanowienia zabezpieczenia

5. Cel kredytu:
□ bieżące wydatki / spłata zadłużenia (w tym innych kredytów)
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/ÓW
Oświadczenie Wnioskodawcy /ów*
W związku z kredytem, o jaki się ubiegam(y) oświadczam(y), że:
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1.
2.

Posiadam(y) pełną zdolność do czynności prawnych.
Ubiegam(y) się o kredyt/pożyczkę* w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin
spłaty, proponowane zabezpieczenie):……………………………………………………………………………………………………..
… 3. Toczy/nie toczy się* w stosunku do mnie/nas* postępowanie egzekucyjne.
4. Zapoznałem(am) się dokładnie z treścią umowy kredytowej, wyrażam(y) na nią zgodę i nie wnoszę(imy) w tym zakresie żadnych
zastrzeżeń.
5. Wyrażam(y) zgodę na:
5.1. Gromadzenie, przetwarzanie przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie moich/naszych* danych osobowych oraz
przekazywanie ich podmiotom współpracującym z Bankiem: Firmom Windykacyjnym, Pełnomocnikom Procesowym,
Pośrednictwu Kredytowemu odpowiedzialnym przed Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie za przygotowanie
niniejszego wniosku.
5.2. Zbieranie i przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w trakcie składania wniosku (przygotowania oferty), jak i po
sporządzeniu wniosku oraz umowy kredytowej, której stronom / stronami będę ja oraz Bank; w celach związanych z
wykonywaniem umowy kredytu oraz innych umów produktów finansowych świadczonych przez Bank oraz dla celów
marketingowych związanych ze świadczonymi przez Bank oraz podmioty z nim powiązane usług finansowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późn. zm.).
5.3. Przesyłanie mi przez Bank oraz podmioty z nim powiązane informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. 2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.09).
5.4. Udostępnianie moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową zgodnie z art.105a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2016.1988 t.j z dnia 2016.11.07 z późn. zm.) (dalej ustawa Prawo bankowe) przez
Bank innym bankom oraz instytucjom kredytowym, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, a także dla
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5.5. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, przekazanych przez Bank, a
dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicą bankową, powstałych w związku ze złożeniem
przeze mnie/nas* wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od
dnia otrzymania przez BIK SA takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianymi przepisami ustawy Prawo bankowe
oraz innych ustaw.
5.6. Udostępnianie przez Bank informacji gospodarczych za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie
do biur informacji gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2010
roku o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz.U. 2014.1015 t.j. z dnia 2014.05.14 z późn.zm.).
5.7. Przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17a oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, dotyczących mnie/nas*
informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego / naszego*
zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz
innych ustaw.
6. Oświadczam(y), że jestem / nie jestem* członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu, kierownictwa, udziałowcem (członkiem)
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.
7. Następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/nie są* członkami Mikołowskiego Banku
Spółdzielczego w Mikołowie:
1) Imię i nazwisko ……………………………………………..
2) PESEL …………………………………………………………
3) Adres zamieszkania…………………………………………..
4) Nazwa ………………………………………………………….
5) REGON ………………………………………………………..
6) Adres siedziby ………………………………………………..
8. Oświadczam, że nie składałem/am wniosku o ogłoszenie upadłości względem mnie jako osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej oraz, że nie ogłoszono upadłości względem mnie jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W
przypadku złożenia przeze mnie/nas* wniosku o ogłoszenie upadłości lub powzięcia przeze mnie informacji o złożeniu
względem mnie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby trzecie, lub ogłoszenia upadłości, zobowiązuję/emy* się do
poinformowania o tym Banku w ciągu 2-óch dni roboczych (oświadczenie dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej.
9. Oświadczam(y), że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia
wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji.
Upoważnienie Banku:
1. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. 2014.1015 t.j. z dnia 2014.05.14 z późn.zm.) upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w
Mikołowie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi
Klienta BIK, ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich/naszych* zobowiązań.
2. Upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do sprawdzenia wszystkich podanych przeze mnie/nas*
informacji.
3. Upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w
wystawionym na mnie/nas* przez zakład pracy Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, włącznie z
ujawnieniem moich danych osobowych.
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4.

Upoważniam/y* Bank do przekazywania informacji dotyczącej zmiany harmonogramów spłaty kredytu w formie:
papierowej na adres korespondencyjny,
elektronicznej na adres e-mail,

5.

Upoważniam Bank do sporządzania i przekazywania informacji o zmianach Regulaminu, Taryfy w formie:
papierowej na adres korespondencyjny,
elektronicznej na adres e-mail,

Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.
*

niepotrzebne skreślić

** kwotę wspólnych wydatków dla gospodarstwa domowego podaje Wnioskodawca I

Oświadczenie Wnioskodawcy /ów*
W związku z kredytem, o jaki się ubiegam(y) oświadczam(y), że:
1. Posiadam(y) pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Ubiegam(y) się o kredyt/pożyczkę* w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin
spłaty, proponowane zabezpieczenie): …………………………………………………………………………………………………….
3. Toczy/nie toczy się* w stosunku do mnie/nas* postępowanie egzekucyjne.
4. Zapoznałem(am) się dokładnie z treścią umowy kredytowej, wyrażam(y) na nią zgodę i nie wnoszę(imy) w tym zakresie żadnych
zastrzeżeń.
5. Wyrażam(y) zgodę na:
5.1. Gromadzenie, przetwarzanie przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie moich/naszych* danych osobowych oraz
przekazywanie ich podmiotom współpracującym z Bankiem: Firmom Windykacyjnym, Pełnomocnikom Procesowym,
Pośrednictwu Kredytowemu odpowiedzialnym przed Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie za przygotowanie
niniejszego wniosku.
5.2. Zbieranie i przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w trakcie składania wniosku (przygotowania oferty), jak i po
sporządzeniu wniosku oraz umowy kredytowej, której stronom / stronami będę ja oraz Bank; w celach związanych z
wykonywaniem umowy kredytu oraz innych umów produktów finansowych świadczonych przez Bank oraz dla celów
marketingowych związanych ze świadczonymi przez Bank oraz podmioty z nim powiązane usług finansowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późn. zm.).
5.3. Przesyłanie mi przez Bank oraz podmioty z nim powiązane informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. 2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.09).
5.4. Udostępnianie moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową zgodnie z art.105a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2016.1988 t.j z dnia 2016.11.07 z późn. zm.) (dalej ustawa Prawo bankowe) przez
Bank innym bankom oraz instytucjom kredytowym, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, a także dla
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5.5. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, przekazanych przez Bank, a
dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicą bankową, powstałych w związku ze złożeniem
przeze mnie/nas* wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od
dnia otrzymania przez BIK SA takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianymi przepisami ustawy Prawo bankowe
oraz innych ustaw.
5.6. Udostępnianie przez Bank informacji gospodarczych za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie
do biur informacji gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2010
roku o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz.U. 2014.1015 t.j. z dnia 2014.05.14 z późn.zm.).
5.7. Przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17a oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, dotyczących mnie/nas*
informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego / naszego*
zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz
innych ustaw.
6. Oświadczam(y), że jestem / nie jestem* członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu, kierownictwa, udziałowcem (członkiem)
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.
7. Następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/nie są* członkami Mikołowskiego Banku
Spółdzielczego w Mikołowie:
7) Imię i nazwisko ……………………………………………..
8) PESEL …………………………………………………………
9) Adres zamieszkania…………………………………………..
10) Nazwa ………………………………………………………….
11) REGON ………………………………………………………..
12) Adres siedziby ………………………………………………..
8. Oświadczam, że nie składałem/am wniosku o ogłoszenie upadłości względem mnie jako osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej oraz, że nie ogłoszono upadłości względem mnie jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W
przypadku złożenia przeze mnie/nas* wniosku o ogłoszenie upadłości lub powzięcia przeze mnie informacji o złożeniu
względem mnie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby trzecie, lub ogłoszenia upadłości, zobowiązuję/emy* się do
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poinformowania o tym Banku w ciągu 2-óch dni roboczych (oświadczenie dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej.
9. Oświadczam(y), że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia
wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji.
Upoważnienie Banku:
1. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. 2014.1015 t.j. z dnia 2014.05.14 z późn.zm.) upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w
Mikołowie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi
Klienta BIK, ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich/naszych* zobowiązań.
2. Upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do sprawdzenia wszystkich podanych przeze mnie/nas*
informacji.
3. Upoważniam/y* Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w
wystawionym na mnie/nas* przez zakład pracy Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, włącznie z
ujawnieniem moich danych osobowych.
4. Upoważniam/y* Bank do przekazywania informacji dotyczącej zmiany harmonogramów spłaty kredytu w formie:
papierowej na adres korespondencyjny,
elektronicznej na adres e-mail,
5.

Upoważniam Bank do sporządzania i przekazywania informacji o zmianach Regulaminu, Taryfy w formie:
papierowej na adres korespondencyjny,
elektronicznej na adres e-mail,

Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.
Załączone dokumenty:



Kopia dokumentów tożsamości



Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach Wnioskodawca I



Oświadczenie o wysokości dochodów Wnioskodawca I



Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach Wnioskodawca II



Oświadczenie o wysokości dochodów Wnioskodawca II



Inne:
1.

…………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………..

3.

……………………………………………………………

..........................................................................
(miejscowość, data)

………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy I)

…………………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy II/ Współkredytobiorcy)
*

niepotrzebne skreślić

** kwotę wspólnych wydatków dla gospodarstwa domowego podaje Wnioskodawca I
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ADNOTACJE BANKU
1.
2.




3.

Nr wniosku kredytowego ...........................................................
Kompletność wniosku:
TAK
NIE :
1.

________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________

Weryfikacja w bazach bankowych

Weryfikacja Kredytobiorcy:
MBS



pozytywna

 negatywna

MIG BR



pozytywna

 negatywna

BIK



pozytywna

 negatywna

BIG



pozytywna

 negatywna

Weryfikacja Współkredytobiorcy:
MBS



pozytywna

 negatywna

MIG BR



pozytywna

 negatywna

BIK



pozytywna

 negatywna

BIG
4.

 pozytywna
Wniosek do dalszego rozpatrzenia

 negatywna

□ TAK
□ NIE

□

NA ZASADACH UPROSZCZONYCH

……………………….......................................................................................
( data, pieczątka i podpis pracownika Banku przyjmującego i weryfikującego wniosek)
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