
 
   

Beskidzki Bank Spółdzielczy   

Informacje o wnioskodawcy/poręczycielu* 
 
 

1. Informacje podstawowe 
 

imię / imiona   

nazwisko   
nazwisko rodowe  
PESEL   
dowód tożsamości (numer, 
seria, data wydania, wydany 
przez ..., )   

imiona rodziców   

adres zamieszkania  

adres korespondencyjny   

telefon kontaktowy 
  

adres e-mail  
stan cywilny   
wykształcenie  
liczba osób w rodzinie wraz  
z wnioskodawcą   

wspólność majątkowa □ tak   □ nie  

nazwa i adres zakładu pracy 
oraz zawód i stanowisko   
średni miesięczny dochód 
netto(średnia  z ostatnich   
3 m-cy) bez dochodu z 
innych źródeł   

dochód netto z innych źródeł 
  

pochodzenie dochodów  
z innych źródeł   

łączny staż pracy  
łączne miesięczne wydatki 
stałe gospodarstwa 
domowego   

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

Nazwa banku/ 
instytucji 

rodzaj kredytu ( w tym limity 
kart kredytowych, debety, 
przyznane limity w ROR) 

kwota kredytu data 
udzielenia 

kredytu 

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 i adres 
banku/instytucji, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty 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, 
4) otrzymał od pracownika Banku wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, 
5) uzyskał od pracownika Banku wszystkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, 
6) został poinformowany o podwyższonym ryzyku produktu oraz niekorzystnym wpływie na możliwość realizacji większych wydatków, 
7) ma pełną świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. 

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 

* niepotrzebne skreślić 

 □ wybrać właściciwe i zakreślić znakiem X   
 
 

 


