BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU
Al. Jana Pawła II 25 26-700 Zwoleń
http://bs-zwolen.com.pl e-mail: bank@bs-zwolen.com.pl
Oddział w___________________

Numer wniosku _____/ _____/ _________

Data wpływu wniosku: _ _ / _ _ / _ _ _ _ roku
Data wpływu ostatniego dokumentu: _ _ / _ _ / _ _ _ _ roku

WNIOSEK
O UDZIELENIE KREDYTU:
proszę wpisać X w odpowiedni kwadrat

GOTÓWKOWEGO KONSUMENCKIEGO

MOJE MIESZKANIE

CZTERY PORY ROKU
1. Podstawowe informacje o wnioskodawcy, współmałżonku wnioskodawcy (współkredytobiorcy)
i wnioskowanym kredycie:

proszę wpisać X w odpowiedni kwadrat
WNIOSKODAWCA

WSPÓŁMAŁŻONEK
WNIOSKODAWCY/
WSPÓŁKREDYTOBIORCA

Imię i nazwisko
PESEL
Preferowana forma
klienta z Bankiem:

kontaktu

(w tym przekazywania przez Bank
informacji o zmianach w umowie, w
postanowieniach regulaminów, zmianach
oprocentowania, itp.)

w placówce Banku
 Pisemnie na adres zamieszkania 

pisemnie na adres do korespondencji

 droga elektroniczną na adres _________________ @________________

Cel kredytu:



własne potrzeby konsumpcyjne
spłata zobowiązań finansowych
 spłata zobowiązań finansowych i własne potrzeby konsumpcyjne
 na realizację celów mieszkaniowych – jakich ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


(np. remont domu/mieszkania, refinansowanie nakładów poniesionych na remont domu/mieszkania )

wartość inwestycji: ______________ zł środki własne: ____________ zł

inny (wskazać) _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________ zł
Wnioskowana kwota
kredytu/pożyczki*:

Okres kredytowania:

Słownie:

*niepotrzebne skreślić



bezgotówkowo w kwocie:



jednorazowo w dniu _ _ - _ _ - _ _ _ _  w transzach ____________________

Wnioskowany sposób wypłaty
 gotówkowo w kwocie
kredytu:
Sposób spłaty:

Proponowane zabezpieczenia:



kapitał i odsetki miesięcznie w równych kwotach (rata annuitetowa)
kapitał i odsetki miesięcznie w ratach malejących
kapitał i odsetki kwartalnie
kapitał półrocznie odsetki kwartalnie
karencja w spłacie kapitału: ____________________________________




weksel własny in blanco
poręczenie wekslowe
 poręczenie cywilne
 ubezpieczenie
 pełnomocnictwo do rachunku
 inne
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


Oświadczam, że w stosunku do  toczy się
mnie postępowanie egzekucyjne



nie toczy się

toczy się

nie toczy się

2. Oświadczenia:

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że
informacje podane przez/e mnie/nas we Wniosku o udzielenie kredytu są zgodne ze stanem
faktycznym.

Miejscowość i data________________________ Podpis wnioskodawcy(ów) _______________________________

_______________________________

