
 

 

    01072019 
ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY                      __ Oddział w ____________/ FILIA  ______________/PK ____________  
Data złożenia wniosku kredytowego ___________________                                                                                                                                        Nr wniosku kredytowego ________   

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ……………………………………………………..…. (nazwa kredytu)*/ LIMITU W ROR* 

 I. INFORMACJE O KREDYCIE 

 
Kwota kredytu/limitu: ______________________ PLN 

 
Słownie: ________________________________________________________________złotych 

 
Okres kredytowania: _______miesięcy 

Cel kredytowania:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 spłata kredytu/ów w ETNO BS 
Zapłata prowizji za udzielenie 
kredytu w formie: 

 wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu 

 pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku 

Ubezpieczenie kredytu  bez ubezpieczenia                              z ubezpieczeniem 

Zapłata składki ubezpieczeniowej 
(jednorazowej lub pierwszej 
regularnej) w formie: 

 wpłaty gotówką / przelewem w dniu wypłaty kredytu przez Bank na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń  

 nie dotyczy 

Spłata kredytu w ratach: 
(propozycja) 

 malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 

 równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 
 
płatnych w ………. dniu miesiąca od …………………………………………………… 

Spłata kredytu poprzez:  wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłat kredytu 

 potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku 

 II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona   

Nazwisko   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe   

Nazwisko rodowe matki   

Data i miejsce urodzenia   

PESEL                       

Stan cywilny  zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 

 panna/kawaler          rozwiedziona/y 

 separacja 

 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 

 panna/kawaler          rozwiedziona/y 

 separacja 
Małżeńska wspólnota majątkowa  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Cechy II dokumentu tożsamości Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Adres zameldowania/zamieszkania  na terenie RP Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Adres do korespondencji na terenie RP 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Nr telefonu    

E-mail:   

Wykonywany zawód    

Rachunek w ofercie Banku BPS  nie posiadam   

 posiadam: MODULO:_______________ 

 nie posiadam   

 posiadam: MODULO:_______________ 
Korzystałem w przeszłości z kredytów w ETNO BS  tak (w roku):___________________          nie    tak (w roku):___________________          nie   

Jestem członkiem/udziałowcem ETNO BS  tak (od roku)___________________          
nie 

 tak (od roku)___________________          nie 

 III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Miesięczny dochód netto: ____________________ PLN, w tym:  ____________________ PLN, w tym:  

Źródła dochodu  umowa o pracę: ___________________ 

 emerytura: _______________________ 

 działalność gospodarcza: ____________ 

 umowa o pracę: _____________________ 

 emerytura: _________________________ 

 działalność gospodarcza: ______________ 
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  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 inne: ____________________________  inne: ______________________________ 

Liczba osób w gosp.  (w tym dzieci)   

Wydatki stałe gosp. domowego   

 Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego 

  
 IV. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH 

 

Zobowiązania Kwota zobowiązania** 
Kwota pozostała 

do spłaty** 
Rata miesięczna** Bank Wnioskodawca 

limit  ROR      I        II 

limit  ROR      I        II 

limit karty kredytowej      I        II 

limit karty kredytowej      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________      I        II 

Poręczenie       I        II 

Poręczenie       I        II 
Inne       I        II 

 V. INFORMACJE O POSIADANYM  MAJĄTKU 
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Nieruchomości  
(adres lub nr KW)  

  

Samochód  
(typ, rok produkcji) 

  

Papiery wartościowe  
(rodzaj, ilość, wartość) 

  

Inne:   

 VI. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA:  
 weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową 

 ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku* w ramach oferty dostępnej w ETNO BS * 
w ramach oferty poza ETNO BS *  

poręczenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*** 

pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Kredytobiorcy nr ……………………………………………………………..………………………………… 

inne: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 VII. PROPONOWANI PORĘCZYCIELE ***: 

 Poręczyciel I Poręczyciel II 

Imiona   

Nazwisko   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe   

Nazwisko rodowe matki   

Data i miejsce urodzenia   

PESEL                       

Stan cywilny   

Małżeńska wspólnota majątkowa  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Nazwa: ____________________________________ 

Seria i nr:______________ Data ważności ________ 

Adres zameldowania/zamieszkania   Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Adres do korespondencji na terenie RP 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Ulica: ______________Nr domu: ___ Nr lokalu: ___ 

Kod: __________Miejscowość: _________________ 

Miesięczny dochód netto:   
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 Poręczyciel I Poręczyciel II 

Źródła dochodu   

Zobowiązania kredytowe 
 
 

  

Liczba osób w gosp.  (w tym dzieci)   

Wydatki stałe gosp. domowego   

Nr telefonu   

 VIII. INFORMACJE *:  

o zmianach Regulaminu, Taryfy sporządzać 
 w formie elektronicznej  na adres e-mail ________________________     

 

 w formie papierowej na adres korespondencyjny  na terenie RP 
          *forma oraz kanał dystrybucji są takie same dla Kredytobiorców oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu 
   
 IX. OŚWIADCZENIA I  ZGODY  

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację ETNO Banku Spółdzielczego z siedzibą 34-381 Radziechowy 700, zwanym dalej Bankiem, że przypadki zgłoszenia 
incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@etnobank.pl lub osobiście w dowolnej placówce Banku. 

2. Oświadczam, że: 
1) Bank będzie wskazany jako główny uposażony na wypadek śmierci z umowy ubezpieczenia na życie zawartej w ramach oferty dostępnej w Banku*/oferty poza 

Bankiem*;  
2) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
3) nie toczy się*/toczy się* wobec mnie postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
4) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia 

wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 
5) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: __________________________ 
6) terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 
7) 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. 
8) w wypadku nie wywiązywania się przeze mnie z postanowień umownych zostałem poinformowany o możliwości skorzystania przez Bank z usług zewnętrznej firmy 

windykacyjnej lub sprzedaży mojego długu osobie trzeciej. Wiadomo mi, iż w przypadkach przewidzianych Ustawą moje dane mogą zostać przez Bank przekazane do 
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12 oraz Biura 
Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa. 

9) zostałem poinformowany, że do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o zobowiązaniu 
dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

3. Niniejszy wniosek jest elementem umowy kredytowej 
4. Pod rygorem odpowiedzialność karnej oraz innych skutków prawnych oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w Informacji o 

poręczycielu są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji. 
Prawdziwość podanych przeze mnie danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 
   

___________________________________________________   _______________________________________________________ 

  
podpis Wnioskodawcy I   podpis Wnioskodawcy II 

 
 
____________________________________________    _____________________________________________ 
Miejscowość i data  podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego 

autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi 
dokumentami 

 
 
 
 
 
 
 

 Uwagi pracownika dotyczące Wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

mailto:iod@etnobank.pl
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PROPOZYCJA DECYZJI KREDYTOWEJ OSOBY OPRACOWUJĄCEJ WNIOSEK: 
Udzielenie 
kredytu 

TAK*                           NIE* 

Kwota kredytu: 
 

 Słownie: 

Okres: 
 

 Oprocentowanie stałe*/zmienne* w wysokości:    

Prowizja  Opłata 
przygotowawcza  

     

Zabezpieczenie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe 
warunki: 
 

 
 
 
 
 

OPINIA KOMITETU KREDYTOWEGO: 
Udzielenie 
kredytu 

TAK*                           NIE* 

Kwota kredytu: 
 

 Słownie: 
 

Okres: 
 

 Oprocentowanie stałe*/zmienne* w wysokości: 
 

Prowizja  Opłata przygotowawcza   

Zabezpieczenie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe 
warunki: 
 

 

Stanowisko (T/N)  
i podpis: 

1. 2. 3. 4. 

 

DECYZJA KREDYTOWA 
Udzielenie 
kredytu 

TAK*                           NIE* 

Kwota kredytu: 
 

 Słownie: 
 

Okres: 
 

 Oprocentowanie stałe*/zmienne* w wysokości: 
 

Prowizja  Opłata przygotowawcza   

Zabezpieczenie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe 
warunki: 
 

 

 
 
Rzadziechowy-Wieprz, dn. ……………………………          Podpis i pieczątka osoby/osób 
                                                                                           podejmującej/ych decyzję   

*      niepotrzebne skreślić 
**    w PLN 
***  jeżeli zaznaczono, uzupełnić rubrykę Proponowani poręczyciele 


