
 
   

Beskidzki Bank Spółdzielczy   

Informacje o wnioskodawcy/poręczycielu* 
 
 

1. Informacje podstawowe:  

imię/imiona   

nazwisko   

nazwisko rodowe  

PESEL   
cechy dokumentu tożsamości (nazwa, 
numer, seria, data wydania, organ 
wydający)   

imiona rodziców   

kraj urodzenia  

adres zamieszkania  

adres korespondencyjny   

telefon kontaktowy   

adres e-mail  

stan cywilny  □ panna/kawaler   □ zamężna/żonaty  □ rozwiedziona/y □ wdowa/wdowiec   □ 

separacja 

wykształcenie 
□ wyższe magisterskie          □    licencjat/inżynier 

□ średnie                □ zasadnicze zawodowe        □ podstawowe/gimnazjalne          

wielkość gospodarstwa domowego 

 

liczba osób dorosłych (w tym wnioskodawca)  …………………….        

liczba dzieci na utrzymaniu  ………………….. 

wspólność majątkowa                              □ tak   □ nie    □ nie dotyczy 

źródła i wysokość dochodu (dochód 
miesięczny netto w PLN) 

rodzaj umowy 
 

kwota 
 

□ umowa o pracę  

□ umowa cywilno - prawna  

□ działalność gospodarcza  

□ emerytura/ renta  

□ zasiłek przedemerytalny  

□ wolne zawody  

□ najem  

□ działalność rolnicza   

□ dywidendy  

□ inne  

informacja o pracodawcy 
(jeżeli dotyczy) 

 

nazwa i adres zakładu pracy   …………………………………………………………………………………………..        

zawód wykonywany ……………………………………………………………………………………………………….. 

stanowisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 

łączny staż pracy  
czy w okresie kredytowania 
uprawniona/y jest Pani/Pan do 
wcześniejszego przejścia na emeryturę, 
z którego zamierza Pani/Pan skorzystać 

 □ tak   □ nie     
 
jeżeli tak, to prawo do wcześniejszego przejęcia na emeryturę nastąpi w dniu ……………… 

łączne miesięczne wydatki stałe 
gospodarstwa domowego,   



uwzględniające wydatki na pokrycie 
kosztów mieszkania/ domu 

status mieszkaniowy □ najemca □ właściciel domu/mieszkania □zamieszkiwanie przy rodzinie □ inne 
posiadam ROR w banku: □ Beskidzki Bank Spółdzielczy    □ w innym banku ……………….    □ nie posiadam 
2.Stan majątkowy: 

 

Rodzaj majątku Opis (lokalizacja, nr księgi wieczystej, powierzchnia, marka, nr 
rejestracyjny, wartość polisy ubezpieczeniowej itp.) 

Szacunkowa wartość w złotych (ewentualnie 
wartość obciążenia majątku hipoteką, zastawem) 

nieruchomości   
  

ruchomości   
 

inne 
    

3.  Zobowiązania, kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia (w tym limity kart kredytowych i w ROR): 
 

Nazwa banku/ 
instytucji 

rodzaj kredytu  data udzielenia 
kredytu   

kwota kredytu aktualne 
zadłużenie 

wysokość raty 
miesięcznej 

oprocento-
wanie kredytu 

ilość rat 
pozostałych do 

spłaty  

    
 

         
  

             
  

             
  

             
  

Równocześnie ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku/ w innej instytucji: TAK/ NIE* 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku/instytucji, rodzaj kredytu, kwota kredytu) 

4. Powiązanie z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym   

□pracownik □ udziałowiec □ członek organów Banku □ inne, podać jakie………………………….. □nie dotyczy 
5. Wnioskodawca/poręczyciel* oświadcza, że: 

1) wszystkie podane przez niego powyżej informacje są prawdziwe i kompletne, 
2) w ciągu ostatnich dziesięciu lat kalendarzowych nie było/było* prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne z tytułu zaciągniętych 

kredytów/pożyczek, które zakończono w …….....…r.*, 
3) nie wystąpił/wystąpił* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

6. Wnioskodawca/poręczyciel* oświadcza, że:  
Niniejszym oświadczam, że otrzymałem Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wypełniłem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, które znajdują się w formularzu "Klauzule informacyjne i klauzule zgód". 

 
 

 
miejscowość i data  podpis wnioskodawcy/poręczyciela* 

 

Potwierdzam własnoręczność podpisów  

 
 
                                                    miejscowość i data                                                                                    podpis i pieczęć imienna  pracownika Banku 

Dowód tożsamości:     □ figuruje w bazie dokumentów zastrzeżonych                   □ nie figuruje w bazie dokumentów zastrzeżonych 

                                                     miejscowość i data                                                                                 podpis i pieczęć imienna  pracownika Banku 

* niepotrzebne skreślić 
 

 


