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Bank Spółdzielczy w Pszczynie  

      

   Modulo: ………………………………………………………. 

 

   Nr wniosku kredytowego: …………………………………… 

 

        Data złożenia wniosku: ………………………………………  
                       

        Nr umowy: ……………………………………………………. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO  
 

 
I. INFORMACJE O KREDYCIE 

-Kredyt gotówkowy 

 
 

- Kredyt odnawialny w ROR 
 

 
 

- Kredyt okolicznościowy 

 
 

- Kredyt eko* 

 
*dotyczy kredytu eko 
 
Oświadczam, że minimum 60 % kwoty kredytu zostanie przeznaczone na następujące cele związane z ochroną środowiska naturalnego: 

 zakup i/lub montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak: systemów fotowoltaicznych o mocy 2kW – 10 kW, pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych, przydomowych wiatraków, źródeł ciepła opalanych biomasą, układu mikrokogeneracyjnego dla instalacji na biogaz, biopłyny lub 
biomasę, rekuperacji, wentylacji z odzyskiem ciepła, przydomowych elektrowni wodnych, 

 montaż okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną, 
 ocieplenie stropu piwnic, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, 
 wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 wykonanie pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna), 
 realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, 
 wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, 
 zamontowanie systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód, 
 zakup kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, 
 zakup i montaż ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą 

energooszczędności A+++), 
 zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym, 
 zakup rowerów i innego sprzętu sportowego, 
 zakup innych materiałów i urządzeń uznanych za rozwiązania i inwestycje ekologiczne (wymienić): 

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

 

Kwota kredytu: …………….………………………. PLN 

Okres kredytowania: …………… miesięcy 

 Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej 

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 

Ubezpieczenie kredytu 
 bez ubezpieczenia 
 z ubezpieczeniem 

Zapłata składki ubezpieczeniowej 
w formie: 

 wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń 
 wpłaty gotówką / przelewem w dniu wypłaty kredytu przez Bank na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń  
 złożenia przez Kredytobiorcę dyspozycji dokonania przez Bank przelewu na rachunek zakładu/ów 

ubezpieczeń ze środków kredytowych  
 nie dotyczy 

Spłata kredytu w ratach: 

 malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 
 równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 
 jednorazowo (kredyt odnawialny) 

     płatnych w ostatnim dniu miesiąca 

Spłata kredytu poprzez: 
 wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę  
 potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku 
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II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe 
  

Nazwisko rodowe matki 
  

Miejsce urodzenia 
  

Data 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: ………………………………….. 

Data ważności:………………………………… 

Nazwa: ………………………….………………. 

Seria…………………………….……………….. 

Nr dokumentu: …………….…….……………… 

Wydany przez: ................................................. 

Data wydania: ………………………………….. 

Data ważności:………………………………… 

Adres zamieszkania  

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Kraj: ……………………………………………... 

Ulica: ……………………………………………... 

Nr domu: …………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….…………………… 

Kod: …………………………….…………………  

Miejscowość………………….………………….. 

Kraj: ………………………….…………………… 

Adres do korespondencji 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica……...………………………….……………  

Nr domu: ……...………………………………… 

Nr lokalu: ……...……………...………………… 

Kod……...………….……….……………………  

Miejscowość: ……...…………………………… 

Kraj: ……...……………………………………… 

Ulica……...…………………….….………………  

Nr domu: ……...…………………….…………… 

Nr lokalu: ……...…………….…………………… 

Kod……...………..…………….…………………  

Miejscowość: …………....……………………… 

Kraj: ……...…………….………………………… 

 
Nr telefonu (do wyboru) 
 

stacjonarny…………………………….………… 

komórkowy: ………………………….………….. 

stacjonarny: ……………………………………… 

komórkowy: ……………………….……………… 

E-mail: 
 

  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  

Rachunek w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 
 nie posiadam  
 posiadam  ................. 

 nie posiadam  
 posiadam   ................. 
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III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Całkowity staż pracy (w latach)   

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

  

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres) 
 

 
 
 

 

Stanowisko 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 

 inne 

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

Źródła dochodu 

 umowa o pracę: .................................... 
 emerytura: ............................................ 
 renta: .................................................... 
 zasiłek przedemerytalny: ...................... 
 wolne zawody: ...................................... 
 działalność gospodarcza: ..................... 
 działalność rolnicza: ............................. 
 umowa cywilno-prawna: ....................... 
 umowa najmu: ...................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do…….................: ............................... 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      .............................................................  
 dywidendy: ........................................... 
 inne: ......................................................  

 umowa o pracę: ........................................ 
 emerytura: ................................................ 
 renta: ........................................................ 
 zasiłek przedemerytalny: .......................... 
 wolne zawody: .......................................... 
 działalność gospodarcza: ......................... 
 działalność rolnicza: ................................. 
 umowa cywilno-prawna: ........................... 
 umowa najmu: .......................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do…….................: ................................... 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      .............................................................  
 dywidendy: ........................................... 
 inne: ......................................................... 

 

Liczba osób w gosp.  (w tym dzieci) 
 

  

 
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 

limit  ROR      I        II 

limit  ROR 
    

 I        II 

limit karty kredytowej 
    

 I        II 

limit karty kredytowej 
    

 I        II 

kredyt …………… 
    

 I        II 

kredyt …………… 
    

 I        II 

kredyt …………… 
    

 I        II 

kredyt ………….. 
    

 I        II 

Poręczenie / przystąpienie do długu* 
    

 I        II 

Poręczenie / przystąpienie do długu* 
    

 I        II 

Inne (np. alimenty, obciążenia komornicze, 
wypłacana przez Wnioskodawcę / Współmałżonka 
Wnioskodawcy *** renta dożywotnia, 
zobowiązania wobec podmiotów prowadzących 
działalność charakterystyczną dla banków ale w 
oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe tzw. 
parabanki, czyli np. SKOK, firmy leasingowe, 
faktoringowe) 

    

 I        II 
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  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku: 

 TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, 
wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, 
proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………. 
………………………………………. 

 NIE 

 TAK (nazwa i adres banku, cel 
kredytu, wnioskowana kwota kredytu i 
termin spłaty, proponowane 
zabezpieczenia spłaty kredytu): 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………. 
………………………………………. 

 NIE 

 
V. INFORMACJE O POSIADANYM  MAJĄTKU 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 

 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 
nr księgi wieczystej………………………………….. 

 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 

  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 

 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 
nr księgi wieczystej………………………………….. 

 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 

  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

Posiadany samochód 

 
 marka: .......................................... 

      
     rok produkcji:…………………….. 
 
     wartość: ………………………….. 
 

 nie posiadam 
 

 marka: .......................................... 
      
     rok produkcji:…………………….. 
 
     wartość: ………………………….. 
 

 nie posiadam 
 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Papiery wartościowe 
(ilość, wartość) 

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

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

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

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

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

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

Inne:   

 

VI. OŚWIADCZENIA 
 
1. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 6 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27 kwietnia 2016r. 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04 maja 2016r.) Bank Spółdzielczy w 
Pszczynie będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we Wniosku o udzielenie kredytu konsumenckiego, w celu dokonania analizy 
i oceny zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego przez  Bank Spółdzielczy w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43-200 Pszczyna oraz 
zawarcia i realizacji umowy kredytu.  
 

2. Oświadczam, że otrzymałem dokument Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 
 

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia  2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam Bank  do wystąpienia do:  
 
1) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 a o ujawnienie informacji 

gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy; 
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w 

związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 
 

4. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty produktowej, w której zabezpieczeniem będzie ubezpieczenia na życie, Bank Spółdzielczy 
w Pszczynie będzie wskazany jako główny uposażony na wypadek śmierci z umowy ubezpieczenia  na życie  zawartej w ramach oferty 
dostępnej w Banku* /oferty poza Bankiem *. 

5. Przyjmuje do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać 
informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo 
bankowe, przez okres 12 lat 

6. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ………………………………………………………………. 
7. Oświadczam, że nie wystąpiłem/ wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
8. Oświadczam, że terminowo reguluje zobowiązania podatkowe. 
9. 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. 



 

strona 5 z 6  

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

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

podpis Wnioskodawcy I  podpis Wnioskodawcy II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 

potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność 

powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 

 
 
*  niepotrzebne skreślić 
** w PLN 
*** uzupełniane za współmałżonka w przypadku gdy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej  
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WYPEŁNIA BANK 

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów  Wnioskodawcy/ów: 

 

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

(imię i nazwisko) 

 proponuje się: 

1.  Przyznanie kredytu w kwocie ................................................................................................................................................................................. 

 - oprocentowany wg   stałej,   zmiennej *)  stopy procentowej 

 - oprocentowanie kredytu  w dniu udzielenia ....................... %  

 - prowizja/opłata przygotowawcza* ...................% tj. ................................ zł    

 - rata kredytu......................................................................................................................................................................................................... 

 - zabezpieczenie kredytu w  formie …………..................................................................................................................................................... 

                                                               ……………………………………………………………………………………………………………………….                                         

 - termin uruchomienia kredytu …………................................................................................................................................................................ 

 - termin spłaty kredytu …………............................................................................................................................................................................ 

 - odstępstwo od obowiązujących regulacji ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu 

……….......................................................................................................................................................................................................................

. 

 
 Pszczyna, dnia ..........................                                                                        ...............................................................                             

                                                                                                                                         (podpis pracownika przygotowującego wniosek) 

PROPOZYCJA ZAK 

 

 

 

 

 Pszczyna, dnia ..........................                                                                        ...............................................................                             

                                                                                                                                         (podpis pracownika) 

 

 

DECYZJA KREDYTOWA 

1. Przyznaje się kredyt w wysokości ….................................................................................................................................................... 

z terminem spłaty ........................................................................................................................................................................................ 

Oprocentowanie w wysokości .......................................  

Zastrzega się możliwość zmiany oprocentowania. 

Zabezpieczyć w  formie 

……..............................................................................................................................................................................................................................

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

.BS przysługuje prowizja/opłata przygotowawcza* w wysokości  .........................% od kwoty przyznanego kredytu tj............................................zł 

2. Odmawia się przyznania kredytu z powodu:...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Pszczyna, dnia .......................                                                     ......................................................................... 
                                                                     (pieczątka i podpisy osób działających za Bank)  

                   

O decyzji zawiadomiono Wnioskodawcę na piśmie - ustnie *)    

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

                                                                                                                                                                                                               (podpis pracownika)                          
                                                            

 Informację ustną o decyzji przyjąłem             

                                                                                                                                                      …..................................              
                                                                                                                                                                                          (podpis Wnioskodawcy) 
 
*)   niepotrzebne skreślić 


