
 

 

 

 

Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego  „Kredyt na dzień dobry” 
 

WNIOSKODAWCA:  Wnioskodawca  Współwnioskodawca 
imiona /imię 1, imię 2/     
nazwisko 
 

    

Adres zameldowania ( kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

    

Adres zamieszkania ( kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
(Wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

    

Adres korespondencyjny  
 

(Wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 
    

nr telefonu     
adres e-mail     

WNIOSKOWANY KREDYT: 
kwota , okres spłaty Kwota:500 zł  w rachunku ROR nr: …………………………………….…………………………… 

przeznaczenie kredytu: bieżące wydatki  
propozycja spłaty kredytu: jednorazowy termin spłaty 12 miesięcy 

propozycja zabezpieczenia kredytu:  Weksel in blanco z deklaracją wekslową 

 Pełnomocnictwo do rachunku 

INFORMACA O 
WNIOSKODAWCACH: 
PESEL 

 Wnioskodawca 
 

           
 

 Współwnioskodawca 
 

           
 

Rodzaj dowodu tożsamości   dowód osobisty  paszport 
 tymczasowy dowód osobisty  

  dowód osobisty  paszport 
 tymczasowy dowód osobisty  

seria i nr    

           
 

  

           
 

organ wydający     

data wydania i data końca 
ważności dokumentu tożsamości 

      

stan cywilny   panna /kawaler  zamężna /żonaty 
 wdowa/ wdowiec  
 rozwiedziona/rozwiedziony/separacja 

  panna /kawaler  zamężna /żonaty 
 wdowa/ wdowiec  
 rozwiedziona/rozwiedziony/separacja 

ustrój małżeński   wspólność majątkowa 
 rozdzielność majątkowa    nie dotyczy 

  wspólność majątkowa 
 rozdzielność majątkowa    nie dotyczy 

 

Oświadczenia Klienta: 
1)  ubiegam/  nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku:, podać nazwę banku:  

 

2) moja 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) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą, 

4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności gospodarczej /  działalności rolniczej, 

5) 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, 

6)  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 bazowej1 
7)  zostałem poinformowany przez pracownika banku o ponoszeniu ryzyka walutowego  w związku z zaciągnięciem kredytu w PLN a  moje dochody uzyskuje 

w innej walucie niż PLN2, 

8)  otrzymałem /   nie otrzymałem nieodpłatnie dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z kredytem w rachunku płatniczym wraz z objaśnieniami 
pojęć zawartych w wykazie usług reprezentatywnych  określonym w przepisach wykonawczych wydanych do ustawy o usługach płatniczych; Bank udostępnia również 

dokumenty w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, 

9) zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia dotyczące:  
 informacji zawartych w przekazanym mi w „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”, 

 postanowień zawartych w umowie, 

10) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas  umożliwiający  nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią, 
11) otrzymałem:  

a) klauzulę informacyjną administratora danych osobowych  TAK /  NIE, 

 

 
1 dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu 
2 dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymują dochody w innej walucie niż PLN 

numer wniosku:  

 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 



 

 

 

b) klauzulę informacyjną BIK  TAK /  NIE, 
c) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego  TAK /  NIE, 

d) „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich”  TAK /  NIE, 

12) „wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz 
nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem: 

a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy  TAK /  NIE, 

b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu  TAK /  NIE, 
13) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu produktów własnych po okresie 

obowiązywania umowy zawartej przeze mnie z Bankiem  TAK /  NIE 

14) przyjmuję do wiadomości, że każda ze zgód wyrażonych w pkt 12-13 może być przeze mnie w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 Potwierdzam otrzymanie  formularza ”Informacje przekazywane klientowi zamierzającego zaciągnąć kredyt o zmiennym oprocentowaniu”. 
Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu świadomie  złożyłem(-łam) wniosek o udzielenie kredytu o zmiennym 

oprocentowaniu. *** 

***) dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu 
 

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przeze mnie we Wniosku o udzielenie kredytu 

odnawialnego „Kredyt na dzień dobry” są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Banku w przypadku ich zmiany. 
 

  odpowiednie zakreślić 

• nie potrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy czytelny podpis współwnioskodawcy 

 
Stwierdza się zgodność danych osobowych z okazanym dokumentem tożsamości: 
 

 

 

 
 

 

Stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku 

 


