
BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZNIE

                                                                                                                                        Jaworzno, dnia …..............................      

                                                                                                                            Banku Spółdzielczy  w Jaworznie
                                                          ul. Stojałowskiego 10

                                                                                                                            43-600 Jaworzno

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO FORMULARZA INFORMACYJNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II

Imiona

Nazwisko

PESEL

Nr telefonu (do wyboru)
stacjonarny___________________

komórkowy: __________________

stacjonarny:  ____________________

komórkowy: ____________________

E-mail:   

 
II. INFORMACJE O KREDYCIE  

Kwota kredytu: ________________ PLN Słownie: : ____________________________________
____________________________________________  złotych

Deklarowany udział własny:   ___________________________________________________________________ PLN

słownie złotych: _____________________________________________________________________________

  w formie:  _________________________________________________________________________________

Oświadczam, że środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu.

Okres kredytowania: _______ miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału kredytu: _______ 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
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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

Cel kredytowania

 Zakup działki budowlanej
       Zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegająca na: 

 Zakup  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 Zakup budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych

       funkcjonalnie związanych z nabywanym budynkiem mieszkalnym, o ile powierzchnia całkowita nie przekracza
       50% powierzchni całkowitej istniejącego budynku mieszkalnego (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub
       budynków przeznaczonych na wynajem)  

 Dopłata związana z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 Dopłata związana z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na

       własnościowe,   
 Nabycie lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa
 Spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank  

  -     Inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub
        użytkownikiem wieczystym nieruchomości:
  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 gbudowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych
             lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych  z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile
             powierzchnia nie przekracza 50% powierzchni całkowitej realizowanej  inwestycji mieszkaniowej (ograniczenie
             powierzchni nie dotyczy lokali lub budynków przeznaczonych na wynajem)
 zdokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Iprzebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych

 bremont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i
             odnawiania 
  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym 

 remont i modernizacja domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i
        odnawiania 

 Inne:

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Przewidywana ilość 
i wysokość 
poszczególnych transz 
kredytu:

kwota (PLN) cel kredytowania

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

4) _____________________

5) _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Deklarowana rynkowa wartość nieruchomości
będącej zabezpieczeniem kredytu:

 ________________________PLN

Słownie: 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  złotych

Prawne zabezpieczenie
spłaty kredytu:  hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  

 hipoteka łączna na nieruchomościach;
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 
 cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia
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       od ognia i innych zdarzeń losowych;
 cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy rachunku powierniczego;
 cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy zobowiązującej zbywcę do ustanowienia lub przeniesienia 
  na Kredytobiorcę własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy deweloperskiej zobowiązującej zbywcę do ustanowienia lub

       przeniesienia na Kredytobiorcę własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  cesja praw z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, gdy inwestor zastępczy    

        zapewnił Kredytobiorcy jedną z tych gwarancji; 
 nieodwołane w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-

       rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we  wniosku o 
       kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy
       kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku

  
 

Do czasu ustanowienia hipoteki:
 poręczenie wekslowe na wekslu wystawionym przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
 
 
 

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II

Miesięczny dochód netto: ________________ PLN, w tym: ________________  PLN, w tym: 

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

Wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny:  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy

Wydatki stałe gosp. domowego, w tym wydatki na
pokrycie kosztów zamieszkania, zróżnicowane w 
zależności od statusu mieszkaniowego

 Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH

Zobowiązania Kwota zobowiązania**
Kwota pozostała

do spłaty**
Rata

miesięczna**
Bank Wnioskodawca

Limity w  ROR  I        II

Limit karty kredytowych  I        II

Suma kredytów 
i pożyczek  I        II

Poręczenia  I        II

Inne  I        II

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZNIE

Bank Spółdzielczy w Jaworznie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”): 
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1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy  w Jaworznie  z  siedzibą przy ul.  Stojałowskiego  10 43-600 Jaworzno,  jest  Administratorem
Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”). 
W  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  może  się  Pani/Pan  skontaktować  pod  adresem  e  -mail:
bs@jaworzno.banksp.pl, pod numerem telefonu 32 616 37 51 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany
powyżej. 

2. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 w  celu  zawarcia  umowy  kredytu  na  podstawie  Pani/Pana  zainteresowania  ofertą  Banku  Spółdzielczego  
w Jaworznie (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

 w  celu  oceny  ryzyka  kredytowego  na  podstawie  obowiązku  z  art.  70  oraz  art.  105  ust.  4  ustawy  z  dnia  
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 w związku z wymogami nałożonymi na Bank ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., dotyczy to w szczególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji  i  weryfikacji
Państwa tożsamości i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem, a także
spełniania obowiązków raportowych do GIIF;

 w  celu  rozpatrywania  reklamacji  na  podstawie  obowiązku  z  art.  3-10  ustawy  z  dnia   5  sierpnia  2015  r.
o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2019 poz. 2279
z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 w celu  ewentualnego podejmowania  czynności  związanych z  przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym,
w tym profilowania  operacji  finansowych  pod kątem potencjalnych  przestępstw w celu  pogłębienia  badania
zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez
Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją  prawnie  uzasadnionego  interesu  zabezpieczenia
informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  będących  realizacją  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu
także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu
o przebieg  procesów obsługi  sprzedażowej  i  posprzedażowej,  w tym reklamacji  będących realizacją  prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w  celu  badania  satysfakcji  klientów  będącego  realizacją  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora
określania  jakości  obsługi  oraz  poziomu zadowolenia  klientów z produktów i  usług,   gdy  zawarliśmy umowę
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania
ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Prawo do sprzeciwu.

1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu  administratora,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator
będzie  w  stanie  wykazać,  że  w  stosunku  do  Pani/Pana  danych  istnieją  dla  Administratora  ważne  prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą
niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2) Aby  wykonać  prawo  do  sprzeciwu,  należy  skontaktować  się  z  placówką  sprzedażową  Banku  i  złożyć  pisemny
wniosek.

4. Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

1) dla  celów  wykonywania  czynności  bankowych,  w  szczególności  oceny  zdolności  kredytowej  i  analizy  ryzyka
kredytowego  –  przez  okres  trwania  Pani/Pana  zobowiązania,  a  po  jego  wygaśnięciu  –  tylko  w  przypadku
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wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków,  o których mowa w art.  105 a ust.  3  i  5  Prawa
bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a  w
zakresie  danych  wynikających  z  zapytania  przekazanego  do BIK  –  przez  okres  nie  dłuższy  niż  5  lat  od  jego
przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5
Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10
lat od jego przekazania.

5. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego,
w szczególności  do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77 A, do Związku
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń,  z  którymi  współpracuje  Administrator,  a  także
podwykonawcy Administratora, np. firmy informatyczne.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie  analizy  oceny  zdolności  kredytowej,  analizy  ryzyka  kredytowego  i  podejmowania  decyzji  kredytowej,
a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

Bank Spółdzielczy w Jaworznie nie wykonuje usług doradczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o
kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nie zalecamy Państwu tego
konkretnego rodzaju kredytu hipotecznego. Jednak w oparciu o Państwa odpowiedzi na niektóre pytania podajemy
informacje na temat tego kredytu hipotecznego, tak by mogli Państwo sami podjąć decyzję.

_____________________________ ____________________________________

                         (miejscowość, data) podpisy Wnioskodawcy/ców)

                                                                                                                           ________________________________________

podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 

         potwierdzającego  autentyczność podpisów i zgodność          

powyższych danych z przedłożonymi dokumentami
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