BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Wniosek kredytowy numer…………….

Data wpływu:………………..

Wniosek o udzielenie

□ kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
□ kredytu detalicznego na cele konsumpcyjne
□(inne) …………………………...………………...
Wnioskodawca I
Imię i nazwisko
PESEL

□ pożyczki detalicznej – okolicznościowej
□ kredytu detalicznego na zakup pojazdu

Wnioskodawca II

……………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………….

…………………………………………………….

1. Kwota wnioskowana:
słownie złotych: ……………………………………………….……….
………………………………………………………………………………….

………………………….…….złotych
2. Okres kredytowania: ……………miesięcy
3. Forma zapłaty prowizji za udzielenie kredytu:

□ gotówką w kasie Banku
□ poprzez obciążenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Wnioskodawcy prowadzonego w Banku
□ poprzez potrącenie z kwoty kredytu/pożyczki
4. Forma zapłaty składki ubezpieczeniowej (w przypadku zastosowania zabezpieczenia w takiej formie):

□ gotówką w kasie Banku
□ poprzez obciążenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Wnioskodawcy prowadzonego w Banku
□ poprzez potrącenie z kwoty kredytu/pożyczki
5. Sposób spłaty:

□ jednorazowo

□ w ……… miesięcznych ratach płatnych w ………….. dniu miesiąca

6. Proponowane zabezpieczenie:

□weksel własny in blanco
□ pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w Beskidzkim Banku
Spółdzielczym

□ inne, podać jakie: ………………………………………………………………….……………………….……………..

7. Załączniki do wniosku kredytowego:

□ informacja o wnioskodawcy/poręczycielu
□ zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
□ inne, wymienić jakie: …………………………………………………………………………………………..…………..
8. Oświadczenie*
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do przeniesienia począwszy od miesiąca ………… ….….r. wpływów
w wysokości …………….. złotych miesięcznie z tytułu: ………………..………. (umowy o pracę, emerytury, renty, innych wpływów),
na rachunek otwarty w Beskidzkim Banku Spółdzielczym numer ……………................................................................... i zasilania
rachunku miesięcznymi wpływami w ww. wysokości przez cały okres kredytowania.
9. Dane uzupełniające**:
Przeznaczenie kredytu
Dane techniczne pojazdu (rodzaj, marka, typ, rok produkcji)

10. Sposób zawiadamiania Klienta (po zawarciu Umowy) przez Bank o zmianach oraz doręczania innych dokumentów:
zaznaczyć znakiem "X" tylko jedno właściwe pole w każdym wierszu
na piśmie doręczonym
za pośrednictwem
poczty lub bezpośrednio
w placówce Banku

Temat zmiany

za pośrednictwem
poczty elektronicznej
na adres: …………………

w inny sposób na
trwałym nośniku1
(wpisać jaki)

1) zmiana „Trybu pobierania prowizji i opłat za czynności
bankowe przez Beskidzki Bank Spółdzielczy” lub/i „Taryfy
prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank
Spółdzielczy za czynności bankowe dla osób fizycznych”,
obejmujące czynności, które są lub mogą być
wykonywane w związku z Umową,
2) zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki,
3) zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego.
1

trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Klientowi w związku z Umową, przez czas
odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

…………………………………………………………….
data i podpis Wnioskodawcy I

…………………………………………………………..
data i podpis Wnioskodawcy II

Potwierdzam własnoręczność podpisów wnioskodawcy/wnioskodawców:

data, pieczątka i podpis pracownika Banku

* dotyczy tylko kredytu odnawialnego w ror udzielanego w ramach nowo otwartego rachunku
** dotyczy tylko kredytu detalicznego na zakup pojazdu

2

