Etno Bank Spółdzielczy

Oddział:
Punkt kasowy:

Filia:

WNIOSEK KREDYTOWY
zł (słownie:

KWOTA KREDYTU
OKRES KREDYTOWANIA
CEL KREDYTU
RODZAJ KREDYTU

zł)

miesięcy

WNIOSKODAWCA
Imiona
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Numer PESEL
Numer NIP
Imiona ojca i matki
Data i miejsce urodzenia
Stan cywilny
Dowód osobisty (seria, nr, wydany przez, data wydania)
Liczba osób w rodzinie wraz z wnioskodawcą
Adres zamieszkania wraz kodem pocztowym
Adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym
Telefon
II dokument identyfikacyjny (seria, nr, wydany przez, data wydania)
Wysokość zarobków (netto) - zgodnie z Metodyką
Wysokość zarobków współmałżonka - zgodnie z Metodyką
Imię i nazwisko współmałżonka
Dowód osobisty współmałżonka (seria ,nr, wydany przez, data wyd.)
Adres współmałżonka
Numer PESEL współmałżonka
Numer NIP współmałżonka

STAN MAJĄTKOWY KREDYTOBIORCY
Samochód: marka, typ, rok produkcji, nr rejestracyjny………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nieruchomości: dom, działka-miejsce położenia, nr księgi wieczystej………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PORĘCZYCIEL
Imiona
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Numer PESEL
Imiona ojca i matki
Data i miejsce urodzenia
Stan cywilny
Dowód osobisty (seria, nr, wydany przez, data
wydania)
Liczba osób w rodzinie
Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
Telefon
Wysokość zarobków (netto) - zgodnie z
Metodyka
NIP:

1

2

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
INNE KREDYTY
TAK
NIE

JEŚLI
NAZWA BANKU
TAK
………………………..
………………………………………
………………………………………

KWOTA DO SPŁATY
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

DATA SPŁATY
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

KORZYSTAŁEM Z
KWOTA KREDYTU
CZŁONEK ETNO BS
KREDYTU W
JEŚLI
…………………….. OD ROKU ……………………
ETNO BS:
…………………….. WYSOKOŚĆ
TAK TAK
NIE
ROK …………………….. UDZIAŁU……………………..
PROPONOWANY DZIEŃ SPŁATYKREDYTU:…………………………………………………
Pod rygorem odpowiedzialność karnej oraz innych skutków prawnych zgodność podanych przez mnie danych potwierdzam własnoręcznym
podpisem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem Kredytowania Etno Banku Spółdzielczego, Taryfą prowizji
i opłat pobieranych przez Etno Bank Spółdzielczy za czynności bankowe (…) oraz otrzymałem ich egzemplarz i wzór umowy o kredyt. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank w okresie 10 lat po wygaśnięciu umowy zawartej na podstawie niniejszego wniosku.
Miejscowość i data………………………………………… Podpis wnioskodawcy…………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U.Nr 133 poz. 883) w zakresie wynikającym z realizacji postanowień umowy zawartej na podstawie niniejszego wniosku oraz
wykorzystywania ich w bazie danych, utworzonej zgodnie z art. 105 ustawy Prawo Bankowe. Upoważniam Bank do zaciągania
informacji na temat mojej wiarygodności jako Kredytobiorcy i weryfikacji podanych przeze mnie danych. Oświadczam, że zostałem
poinformowany o możliwości skorzystania przez Bank z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej lub sprzedaży mojego długu osobie
trzeciej, w wypadku nie wywiązywania się przeze mnie z postanowień umownych. Wiadomo mi, iż w przypadkach przewidzianych
Ustawą moje dane mogą zostać przez Bank przekazane do Krajowego Rejestru Długów oraz Biura Informacji Kredytowej z/s w
Warszawie. Niniejszy wniosek jest elementem umowy kredytowej.
Miejscowość i data…………………………………. Podpis wnioskodawcy…………………………………………………
MODULO…………………………. DATA WPŁYWU……………………….. WNIOSEK NR………………………
UMOWA NR…………………………
……………………………………………………… PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK
UWAGI DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

TAK*
Kwota:
Słownie:
Zabezpieczenie:

Propozycja decyzji kredytowej osoby opracowującej wniosek:
NIE*
Okres:
Oprocentowanie: stałe/zmienne

Prowizja:

Dodatkowe warunki:
* właściwe zaznaczyć

Kwota:
Słownie:
Zabezpieczenie:
Dodatkowe warunki:

Okres:

Podpis i stanowisko (T/N): 1)

Opinia Komitetu Kredytowego:
Oprocentowanie: stałe/zmienne

Prowizja:

2)

4)

3)

DECYZJA KREDYTOWA:
TAK*
Kwota:
Słownie:
Zabezpieczenie:

NIE*
Okres:

Oprocentowanie: stałe/zmienne

Dodatkowe warunki:
* właściwe zaznaczyć

Radziechowy-Wieprz, dn……………………….

Podpis(y) osoby (osób)
podejmujących decyzję

Prowizja:

