
Wniosek o kredyt na zakup pojazdu 
w Banku Spółdzielczym w Jaworznie   Nr ................. z dnia .............................

1. Dane Kredytobiorcy

Imię .......................................................... Nazwisko.................................................... PESEL: ..............................

imiona rodziców …........................................................., 

Cechy dowodu tożsamości ........................................................................................................................................

Adres zamieszkania.............. .....................................................................................................................................

telefon .......................................................

2. Dane współmałżonka/ współkredytobiorcy:

Imię .............................................................. Nazwisko.............................................. PESEL: .................................

imiona rodziców….............................................................

Cechy dowodu tożsamości ................................................................. .......................................................................

Adres zamieszkania ......................................................................................................................................

telefon ..................................................................

Cena pojazdu .........................................

Koszty manipulacyjne .........................................

Prowizja bankowa .........................................

Minus wpłata własna .........................................

Kredyt w wysokości .........................................

Słownie złotych: ........................................................................................................................................................

Kredyt zobowiązuję się spłacić w ...................... ratach miesięcznych stałych/malejących* wraz z odsetkami

I rata kredytu płatna do dnia ................................................... 

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu proponuję:
1. przewłaszczenia na pojeździe wraz z cesją z polisy AC;
2. weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
3. pełnomocnictwo do rachunku nr ....................................................................*;
4. poręczenie wekslowe przez ................. osoby*

Dane towaru:

Marka pojazdu ......................................................................................................

Nr identyfikacyjny  ...............................................................................................................

Rok produkcji .............................................................................................................

Cena .......................................... Sprzedawca .............................................................

Oświadczam, że korzystam/ nie korzystam* z kredytów w innych bankach, występuję/ nie występuję* jako
poręczyciel kredytu.

Bank ............................, aktualna kwota zadłużenia ...................................... rata mies. kredytu ..................................................

Bank ............................, aktualna kwota zadłużenia ...................................... rata mies. kredytu ..................................................

Bank ............................, aktualna kwota zadłużenia ...................................... rata mies. kredytu ..................................................

Liczba osób w rodzinie (łącznie z Kredytobiorcą) .................................



OŚWIADCZENIA I  ZGODY 

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Jaworznie, zwanego dalej Bankiem, że przypadki zgłoszenie incydentów bezpieczeństwa
należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail bs@jaworzno.banksp.pl lub telefonicznie pod numerem 32 616 37 51;

2. Oświadczam, że: 
1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji;
3) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: __________________
4) terminowo reguluje zeznania podatkowe.
3. Oświadczam, że powyższe dane osobowe, zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie.  Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie oraz odwołanie

upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego wniosku oraz  w konsekwencji niemożliwość zawarcia i  realizacji umowy
kredytu.

4. W przypadku, podjęcia przez Bank decyzji o nieudzieleniu kredytu lub odrzuceniu wniosku o kredyt, Bank zwraca Wnioskodawcy dokumenty stanowiące załączniki do
niniejszego wniosku o kredyt. W tym celu Wnioskodawca wskazuje adres ich odbioru:  

a) w Banku*;
b) lub przesłania na adres korespondencyjny: _______________________________  (wpisać adres odbioru)*.
5. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu "Klauzule informacyjne i klauzule zgód" stanowiącym załącznik do

niniejszego wniosku o kredyt.

ZAŁĄCZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty:
1) ................................................................................................
2) ................................................................................................
3) ................................................................................................
4) ................................................................................................

____________________________________________
               (miejscowość, data)

____________________________________________                               ___________________________________________
                    podpis Wnioskodawcy  podpis Wnioskodawcy II

____________________________________________
(podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów )

*) niepotrzebne skreślić



WYPEŁNIA BANK:

I. Analiza i ocena wniosku

1. Ocena zdolności kredytowej wg kalkulatora w załączeniu

2. Ocena punktowa wg raportu BIK                                           ........................

3. Ocena wiarygodności kredytowej .....................................................................

3. Prawdopodobieństwo stania się „złym klientem”                             ........................

4. Wartość wskaźnika DtI                                                                                        ........................

5. Zabezpieczenie kredytu ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

Proponuję przyznanie kredytu w kwocie zł ......................................, płatny w ............................... ratach

miesięcznych, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ................. %. 

Pierwsza rata w wysokości zł ................................ płatna jest do dnia ...............................................,

następne po zł .............................................. płatne do ........... każdego miesiąca, ostatnia rata 

w wysokości zł ............................... płatna jest do ....................................................................

W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym 

przypadającym po tym dniu.

                                                                                        

                                                                                         .............................................................................
                                                                                                    (podpis pracownika przygotowującego wniosek)

II. KOMITET KREDYTOWY

Po przeanalizowaniu wniosku proponuje przyznać kredyt w wysokości zł ..............................................

płatny w ............................... ratach miesięcznych, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ................. %, 

zabezpieczony zgodnie z propozycją osoby przygotowującej wniosek.

         

                                                                                                KOMITET KREDYTOWY

              1.  .........................................

                                                                                           2.  .........................................



III. DECYZJA ZARZĄDU

Przyznajemy kredyt w wysokości zł .....................................................

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

płatny w ............................... ratach miesięcznych, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ................. %. 

Pierwsza rata w wysokości zł ................................ płatna jest do dnia ..............................................., następne po 

zł .............................................. płatne do ........... każdego miesiąca, ostatnia rata w wysokości 

zł ............................... płatna jest do ...................................................

W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym 

przypadającym po tym dniu.

Zabezpieczenie kredytu stanowi .................................................................................................................................

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

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

Ryzyko udzielenia kredytu...........................................................................................................................

                                                                                       
                                                                                                                ............................................................................
                                                                                                                       (podpisy osób upoważnionych   
Jaworzno, dnia .................................................... do podjęcia decyzji)


