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                                                                         Załącznik do wniosku kredytowego nr ….………………………..  
Data złożenia wniosku kredytowego …………………………….. 

 

INFORMACJE O KREDYTOBIORCACH / POŻYCZKOBIORCACH / PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁKREDYTOBIORCACH / 
WSPÓŁPOŻYCZKOBIORCACH   I  ICH WSPÓŁMAŁŻONKACH 

 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

  Kredytobiorca / Pożyczkobiorca / 
Poręczyciel / Współkredytobiorca / 

Współpożyczkobiorca * 

Współkredytobiorca / Współpożyczkobiorca 
-  Współmałżonek:  Kredytobiorcy / 

Pożyczkobiorcy / Współkredytobiorcy / 
Poręczyciela / Współpożyczkobiorcy * 

Imiona 

  

Nazwisko 

  

Imiona rodziców 

  

Nazwisko rodowe 

  

Nazwisko rodowe matki 
  

PESEL 

  

NIP 
  

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: …………………………………. 

Nazwa: ………………………….………………. 

Seria…………………………….……………….. 

Nr dokumentu: …………….…….……………… 

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

Data wydania: …………………………………… 

Adres zameldowania 

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Kraj: ……………………………………………... 

Ulica: ……………………………………………... 

Nr domu: …………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….…………………… 

Kod: …………………………….…………………  

Miejscowość………………….………………….. 

Kraj: ………………………….…………………… 

Adres do korespondencji 

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 typu ROR 
 nie posiadam  
 posiadam  ROR  ………….................. 

 nie posiadam  
 posiadam  ROR  ………………............... 
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II. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 
 

  Kredytobiorca / Pożyczkobiorca / 
Poręczyciel / Współkredytobiorca / 

Współpożyczkobiorca * 

Współkredytobiorca / Współpożyczkobiorca 
-  Współmałżonek:  Kredytobiorcy / 

Pożyczkobiorcy / Współkredytobiorcy / 
Poręczyciela / Współpożyczkobiorcy * 

Całkowity staż pracy   

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 (śr. z ost. 3 m-cy): ..................................... 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: ......................................................  

 

Ilość osób w gosp.  (w tym dzieci) 
 

  

Ilość osób w gosp. dom. poza Wnioskodawcami 
uzyskujących udokumentowany dochód: 

 pomiędzy 400 a 1000 PLN: …….. 
os. 

 powyżej 1000 PLN: …………. os. 

 pomiędzy 400 a 1000 PLN: …….. os. 
 powyżej 1000 PLN: …………. os. 

 
Wydatki stałe gosp. domowego 

 

  

 Kredytobiorca i Współmałżonek Kredytobiorcy / Poręczyciel  i Współmałżonek Poręczyciela*   należą do tego samego gospodarstwa 
domowego 

 
III. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 
 

Zobowiązania Kwota 
zobowiązania** 

Kwota 
pozostała 

do spłaty** 

Rata 
miesięczna** 

Bank 
Kredytobiorca / 

Poręczyciel / 
Współkredytobiorca*  

Współkredytobiorca -  
Współmałżonek:  
Kredytobiorcy / 

Współkredytobiorcy / 
Poręczyciela * 

limit  ROR       

limit  ROR 
      

limit karty 
kredytowej 

    
  

limit karty 
kredytowej 

    
  

kredyt 
…………… 

    
  

kredyt 
…………… 

    
  

kredyt 
…………… 

    
  

kredyt 
………….. 

    
  

Poręczenie / 
przystąpienie 
do długu* 

    
  

Poręczenie / 
przystąpienie 
do długu* 

    
  

Inne (np. 
alimenty, 
obciążenia 
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Zobowiązania Kwota 
zobowiązania** 

Kwota 
pozostała 

do spłaty** 

Rata 
miesięczna** Bank 

Kredytobiorca / 
Poręczyciel / 

Współkredytobiorca*  

Współkredytobiorca -  
Współmałżonek:  
Kredytobiorcy / 

Współkredytobiorcy / 
Poręczyciela * 

komornicze) 

Inne (np. 
alimenty, 
obciążenia 
komornicze) 

    

  

…………..     
  

…………..     
  

 
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku: NIE/TAK*:    
..................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu) 

 
IV. INFORMACJE O POSIADANYM  MAJĄTKU 

  
Kredytobiorca / Poręczyciel  

Współkredytobiorca * 

Współkredytobiorca -  Współmałżonek:  
Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy / 

Poręczyciela * 

 
Status mieszkaniowy 

 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 

 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 

 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 

 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 

 najemca:   

  mieszkania komunalnego 

  mieszkania zakładowego 

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

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

Specyfikacja statusu 
mieszkaniowego 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Status własności samochodu 
 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

Specyfikacja statusu 
własności samochodu 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Papiery wartościowe 

(ilość, wartość) 

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

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

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

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

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

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

Inne:   

V. OŚWIADCZENIA 
1. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Bystrej, że: 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowy zgodnie z art.4pkt 7 RODO jest Bank Spółdzielczy w Bystrej, ul. Zdrojowa 3, 43-360 

Bystra. 

2) Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Bystrej jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bsbystra.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,  

a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.  

4) Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w 

szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy 

rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o 

usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych 

produktów i usług.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek 

Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.  
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6) Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są 

przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu 

zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana  

z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),  

w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o 

rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, 

ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle. 

10) W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania 

informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.  

11) Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank. 

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.  

13) Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.  

14) W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki  Banku lub z Inspektorem ochrony danych 

pod adresem e-mail: iod@bsbystra.pl 

15) Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bsbytra.pl 

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia  2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) upoważniam Bank Spółdzielczy w Bystrej. do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A  – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 a do 

biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

3. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę/ 

nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Bystrej w celu reklamy produktów i usług 

Banku. Udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

4. Poręczyciel I 5. Poręczyciel II 

6.  TAK   NIE 7.  TAK   NIE 

 

8. Współmałżonek Poręczyciela I 9. Współmałżonek Poręczyciela II 

10.  TAK   NIE 11.  TAK   NIE 

 

4. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji 

gospodarczych dotyczących mojej osoby, w związku ze złożeniem wniosku o kredyt. 

5. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 

6. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ………………………………………………………………… 

7. 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 informacji. 

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

 

ZAŁĄCZNIKI 
Składam następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………..  2) ………………………………………………….. 
 
 
 

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

                                         
 

    

  

Podpis: Kredytobiorcy/Poręczyciela/Współkredytobiorcy *                              podpis:  Współmałżonka  Kredytobiorcy/Poręczyciela/ 

                                                                                                                                                                                     Współkredytobiorcy * 

 

 

 

 

 
       (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku      
 potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność   
 powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 
 
*  niepotrzebne skreślić 
** w PLN 


