
BANK SPÓŁDZIELCZY W PAJĘCZNIE        Oddział w _______________________________________   

 

Nr wniosku kredytowego/modulo ___________/________________   Data złożenia wniosku kredytowego ________________________ 
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO 

 
I. INFORMACJE O KREDYCIE 

 

Kwota kredytu: ______________________ PLN 

 
Słownie: _______________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________złotych 
 

Okres kredytowania: __________________miesięcy 

Zapłata prowizji za udzielenie 
kredytu w formie: 

 wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu 
 pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku 
 pobrania przez Bank ze środków kredytowych 

Spłata kredytu w ratach: 
 malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 
 równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 

     płatnych w  _______ dniu miesiąca 

Spłata kredytu poprzez: 
 wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłat kredytu 
 potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku 

Proponowane zabezpieczenie 
spłaty kredytu 

 Weksel In blanco                    Weksel In blanco poręczony przez __________ osobę/y 
 
Inne______________________________________________________________________________________________ 

Wypłata kredytu 
 gotówkowo w kasie Banku 

 bezgotówkowo na rachunek nr _____________________________________________________________________ 
 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe   

Nazwisko rodowe matki   

Data i miejsce urodzenia 
  

PESEL 
  

Stan cywilny 
 zamężna/żonaty        wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

 zamężna/żonaty        wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler          rozwiedziona/y 
 separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: _______________________________ 

Seria_________________________________ 

Nr dokumentu: ________________________ 

Wydany przez: ________________________ 

Data wydania: ________________________ 

Nazwa: _______________________________ 

Seria_________________________________ 

Nr dokumentu: _________________________ 

Wydany przez: _________________________ 

Data wydania: ______________________________ 

Adres zamieszkania  

Ulica: ________________________________ 

Nr domu: _____________________________ 

Nr lokalu _____________________________ 

Kod: __________________________ 

Miejscowość: ___________________ 

Kraj: __________________________ 

Ulica: ________________________ 

Nr domu: _____________________ 

Nr lokalu: _____________________ 

Kod: _________________________ 

Miejscowość___________________ 

Kraj: _________________________ 
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 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż zamieszkania) 

Ulica__________________________ 

Nr domu: ______________________ 

Nr lokalu: ______________________ 

Kod___________________________ 

Miejscowość: ___________________ 

Kraj: __________________________ 

Ulica__________________________ 

Nr domu: ______________________ 

Nr lokalu: ______________________ 

Kod___________________________ 

Miejscowość: ___________________ 

Kraj: __________________________ 

Nr telefonu 
 

__________________________________ 

 

____________________________________ 

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie  licencjat/inżynier 
 średnie  zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie  licencjat/inżynier 
 średnie  zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

Rachunek ROR w ofercie Banku 
Spółdzielczego 

 nie posiadam  
 posiadam 

 nie posiadam  
 posiadam 

 
III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Źródła dochodu 

 umowa o pracę  emerytura  renta  
 zasiłek przedemerytalny  wolne zawody  
 działalność gospodarcza 
 działalność rolnicza   umowa najmu 
 umowa cywilno-prawna  inne 

 umowa o pracę  emerytura  renta  
 zasiłek przedemerytalny  wolne zawody  
 działalność gospodarcza 
 działalność rolnicza   umowa najmu 
 umowa cywilno-prawna  inne 

Informacje o pracodawcy 
(nazwa, adres) 
 

  

Wykonywany zawód  
 

  

Całkowity staż pracy (w latach)   

Okres zatrudnienia u obecnego 
pracodawcy/czas prowadzenia 
obecnej dział. gosp. (w latach) 

  

Miesięczny dochód netto: ____________________________________ PLN  ____________________________________  PLN,   

Liczba  osób w gosp.  dom.  
(w tym dzieci) 

  

Wydatki stałe gosp. 
domowego, w tym wydatki na 
pokrycie kosztów zamieszkania 

  

 Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego 

 
IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 

Zobowiązania Kwota zobowiązania (w PLN) 
Kwota pozostała 
do spłaty (w PLN) 

Rata miesięczna (w PLN) 

limit  ROR    

limit karty kredytowej    

kredyt     

Poręczenie / przystąpienie do 
długu 

   

Inne (np. alimenty, obciążenia 
komornicze,  
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Spłata kredytów wymienionych w powyższej tabeli 

Bank 
Kwota pozostała 
do spłaty (w PLN) 

Rata miesięczna (w PLN) 

   

   

 
V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Status własności samochodu 
 własny  służbowy   nie posiadam  
 inny: ______________________________ 

 własny  służbowy   nie posiadam  
 inny: ______________________________ 

Oszczędności,  
papiery wartościowe 

________________________________________
________________________________________ 
________________________________________ 
 

______________________________________________
_____________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu /mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   
 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne___________________ 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   
 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne___________________ 

Inne:   

 
VI. OŚWIADCZENIA 
1. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 
2.  Nie toczy się /  toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ______________________________ 
3.  Oświadczam, że  nie wystąpiłem/  wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
4. 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 przeze mnie informacji. 
5. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu   decyzja o wysokości emerytury/renty  decyzja w sprawie wymiaru podatku  
 PIT za poprzedni rok kalendarzowy  Inne ___________________________________________________________________ 

 
 
  

_______________________________________                                        

           miejscowość, data  

 

  

 
 
________________________________________                                       ________________________________________                                                     
             podpis Wnioskodawcy I                                                                                  podpis Wnioskodawcy  II                                              
   
                
 
 

                                                                                                             ________________________________________ 
podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku  
potwierdzającego  autentyczność podpisów i zgodność                                                                                                          
powyższych danych z przedłożonymi dokumentami 

   
 

 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę 
w innym banku: 

 TAK  
 NIE 

 TAK  
 NIE 


