
 

Bank Spółdzielczy w Jaworznie
ul. Stojałowskiego 10, tel. 616-34-95

WNIOSEK O KREDYT ODNAWIALNY NR …………… W  RACHUNKU   
OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM NR .......................... - 27004 - 4

    DATA WPŁYWU WNIOSKU …………………

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
                               imię i nazwisko kredytobiorcy                                         imię i nazwisko współkredytobiorcy

       
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

        data i miejsce urodzenia                                                                                    data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
                imiona rodziców                                                                                   imiona rodziców

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
               nazwisko rodowe                                                                                           nazwisko rodowe

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 adres, kod pocztowy, nr telefonu                                                                             adres, kod pocztowy, nr telefonu

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
      cechy dowodu tożsamości                                                                                                                   cechy dowodu tożsamości

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 nr PESEL                                                                                                                       nr PESEL

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
          miejsce zatrudnienia                                                                                          miejsce zatrudnienia

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

1.   Wnoszę o przyznanie limitu kredytu odnawialnego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania kredytów w rachunku
                  oszczędnościowo-rozliczeniowym w Banku Spółdzielczym w Jaworznie

          w kwocie  .......................................... zł.   (słownie złotych  ....................................................................................................)

          na okres od dnia   ...............................................    do dnia   ...............................................

2.   Oświadczam, że moje dochody nie są obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.
3.   Jako zabezpieczenie spłaty kredytu proponuję :

       - pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku nr ..................................................................................................,

       - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

         - poręczenie wekslowe przez ............. osoby, których zaświadczenia o dochodach i oświadczenia załączam.

4. 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 .......................................

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

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

6. Wydatki związane z obsługą zobowiązań innych niż zobowiązania kredytowe (wynikających m.in. z przepisów prawa 

                lub mających charakter trwały i nieodwołalny)  ............................. zł



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.

____________________________________________

               (miejscowość, data)

____________________________________________                               ___________________________________________

                    podpis Wnioskodawcy  podpis Wnioskodawcy II

____________________________________________
(podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów )

      *) niepotrzebne skreślić



W Y P E Ł N I A    B A N K

Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Jaworznie,

zawarta w dniu ........................................ Nr rachunku ........................................, pierwsze wpływy na ror ...................................  

-   Suma stałych wpłat z tytułu wynagrodzenia z ostatnich 6  miesięcy wynosi zł. ....................................... ,  co daje średnio 

     miesięcznie wynagrodzenie ...........................................zł.  

-   Wysokość ostatniej emerytury lub renty .................................... zł.  

Posiada w BS zadłużenie: ..................................... zł.,  ..............  rat miesięcznych po zł. ..................................,

..................................... zł.,  ..............  rat miesięcznych po zł. .................................. .
Kwota do ustalenia limitu kredytu wynosi zł. ............................................. .
(średnie miesięczne wynagrodzenie lub ostatnia emerytura, renta minus stałe zlecenia z ror - raty kredytu)

W okresie prowadzenia ror były*,  nie były* wystawiane czeki bez  pokrycia, występowały*,  nie występowały*  zajęcia wkładów na 
podstawie tytułów  wykonawczych.
Korzystał z kredytu raty płacił   …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANALIZA I OCENA WNIOSKU:

1. Ocena zdolności kredytowej wg kalkulatora w załączeniu

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

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

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

5. Wartość wskaźnika DtI                                                                                       ........................

Proponuję przyznać limit kredytu w wysokości   ........................................  zł.  (słownie złotych   ................................................

........................................................)  na okres 1 roku do dnia .............................................  włącznie.

Oprocentowanie od wykorzystanego kredytu wg zmiennej stopy  wynosi   ............. %  w stosunku rocznym. Prowizja ......% tj. ........... zł

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

...............................................................................
                 (podpis pracownika)

KOMITET  KREDYTOWY
po przeanalizowaniu wniosku proponuje przyznać limit kredytu w wysokości zł .............................. na okres 1 roku do 

dnia........................ włącznie, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ................. %, prowizja .......% tj. ............. zł, 

zabezpieczony zgodnie z propozycją osoby przygotowującej wniosek.                        

KOMITET KREDYTOWY

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

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

DECYZJA  ZARZĄDU  W  SPRAWIE  USTALENIA  LIMITU  KREDYTU

Przyznaje się limit kredytu w  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  w kwocie zł.  ............................................                  

(słownie zł   ...........................................................................) na okres 1 roku do dnia .............................................  włącznie.

Oprocentowanie od wykorzystanego kredytu wg zmiennej stopy  wynosi   ............. %  w stosunku rocznym. 

Prowizja ........ % tj. ................. zł

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

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

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

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

                                                                                                                                           Z A R Z Ą D   
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