Załącznik nr 1
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich …

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić X.
numer wniosku:
miejscowość:
data:

-

-

Bank:

Wniosek
o udzielenie kredytu gotówkowego
o udzielenie/odnowienie* kredytu odnawialnego w rachunku ROR nr
imię/ imiona nazwisko wnioskodawcy/ów

PESEL

Kwota kredytu:
Cel kredytu:

adres zamieszkania

PLN
własne potrzeby konsumpcyjne
remont domu lub lokalu mieszkalnego
zakup mebli / wyposażenia domu lub lokalu mieszkalnego

Okres kredytowania:

miesięcy,

Dzień płatności raty:

dzień miesiąca

1

w tym okres karencji w spłacie kapitału

raty równe

miesięcy

2

Forma spłaty kredytu:

raty malejące

Zabezpieczenie kredytu:

weksel własny in blanco

poręczenie wekslowe

ubezpieczenie kredytobiorcy

pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku

na koniec umowy kapitał; odsetki miesięcznie od kwoty zadłużenia

inne
Forma wypłaty kredytu:

przelew na rachunek

wypłata w kasie Banku

dane właściciela rachunku:
nr rachunku:
Rachunek do obsługi kredytu:

rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku

dane właściciela rachunku:
nr rachunku:
Sposób zwrotu nadpłaty:

bezgotówkowo na rachunek nr

(w przypadku powstania
nadpłaty po rozliczeniu kredytu)

gotówką w kasie Banku

1
2

karencja w spłacie kredytu dotyczy tylko kredytu komfortowego
dotyczy tylko kredytu odnawialnego w ROR

rachunek spłaty kredytu (rachunek techniczny)

Oświadczenia Wnioskodawcy/Wnioskodawców:
1.

Oświadczam/y, że obecnie ubiegam się o kredyt / pożyczkę* w innym banku:
nazwa banku

2.

tak

nie

kwota kredytu/pożyczki

Moja/Nasza* kondycja finansowa
jest /
nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku
(Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku (pracownik Banku podlegający
bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania:

3.
4.
5.

Wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/ zawodową/rolniczą,
Prowadzę/
nie prowadzę działalności gospodarczej / działalności rolniczej*,
Oświadczam/y, że:
1)
wystąpiłem/
nie wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
2)
została/
nie została ogłoszona wobec mnie/nas* upadłość konsumencka w dniu ________________
3) postępowanie upadłościowe zostało zakończone/umorzone* w dniu ________________
6. Oświadczam/y, że
zostałem/
nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji,
zebrane informacje, Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich,
7. Oświadczam/y, że:
1)
zostałem/
nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku
z zaciągnięciem kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej**
2) na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych**
1

2

1

2

podać stopę aktualnie obowiązującą , podwyższoną o ….. punkty procentowe

świadomie złożyłem/złożyliśmy* wniosek o udzielenie kredytu.
8.

Oświadczam/y, że:
1)
zostały/
nie zostały mi/nam* przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania
kredytowego i udzielone wyjaśnienia dotyczące:
a)
informacji zawartych w przekazanym mi/nam* Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego,
b)
postanowień zawartych w umowie,
2) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas
umożliwiający/ nie umożliwiający zapoznanie
się z jego treścią.
3)
uzyskałem/ nie uzyskałem od pracownika banku wszystkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości,
4)
zostały/ nie zostały mi przedstawione wymagania odnośnie ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia,
5)
mam pełną świadomość/
nie mam pełnej świadomości/ ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym,
9. Oświadczam/y, że
otrzymałem/
nie otrzymałem Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Rejonowym Banku Spółdzielczym
w Lututowie,
10.
Potwierdzam otrzymanie „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”.

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), że
informacje podane we Wniosku są prawdziwe i nadal aktualne.

Miejscowość/data

*) niepotrzebne skreślić
**) dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu

Podpis/y
Wnioskodawcy/ów

