BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU
Oświadczenie o sytuacji majątkowej
(nie wypełnia rolnik)
1) Informacje dotyczące Wnioskodawcy/Poręczyciela
Małżonek

Współmałżonek

Imię i Nazwisko

Imiona rodziców
Adres zamieszkania:
Nr telefonu
Seria i nr dowodu osobistego
Data wydania dowodu i organ
wydający
PESEL

2) Informacje o posiadanym majątku:
Wyszczególnienie:
1. Nieruchomości:

2. Samochody, maszyny,
urządzenia:

Rodzaj:

Wartość w PLN

3) Informacja o obciążeniach ponoszonych przez składającego oświadczenie:
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, przyznanych limitów, kart kredytowych, udzielonych poręczeń
w innych bankach
nie posiadam/y zobowiązań w innych bankach

nie posiadam/y zobowiązań w instytucjach
pozabankowych
nazwa instytucji
finansującej

rodzaj
zobowiązania

kwota i waluta
wg umowy

Posiadam/y zobowiązania w kwocie
ogółem:
Udzieliłem/ liliśmy poręczeń w kwocie
ogółem
Posiadam/y zobowiązania w
instytucjach pozabankowych
w kwocie ogółem:
aktualna kwota
pozostająca
do spłaty

okres
kredytowania
od…do

miesięczna
rata

zł
zł
zł
rodzaj zabezpieczenia

Zobowiązania finansowe o charakterze trwałym (wynikające z tytułu np. wyroków sądowych, podatków, świadczeń
alimentacyjnych, płaconych rent, świadczeń odszkodowawczych lub innych, np. z tytułu składek ubezpieczeniowych)
Rodzaj zobowiązania:

Miesięczna wysokość obciążenia:

Inne obciążenia finansowe niż wskazane powyżej:
Rodzaj zobowiązania:

Stałe miesięczne obciążenia z tytułu utrzymania mieszkania

Miesięczna wysokość obciążenia:

PLN

(np. czynsz, energia, telefon, gaz, opał, itp.)
Stałe miesięczne obciążenia z tytułu utrzymania członków
gospodarstwa domowego (np. koszty wyżywienia, ubrań itp.):

4) Informacje dodatkowe:
Stan rodziny:
w tym na utrzymaniu

PLN

Stosunki majątkowe małżonków:

Posiadane rachunki bankowe:

☐ wspólność ustawowa małżeńska
☐ rozdzielność majątkowa
☐ nie dotyczy
☐ TAK ☐ NIE
rodzaj:
w Banku:

Posiadane zadłużenie wobec US, ZUS, KRUS, UG i innych

☐ TAK ☐ NIE
wysokość zadłużenia:

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu (dalej bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t.
Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych. Dane
będą przetwarzane przez bank w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, a także w celu promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez bank. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści
oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy.
Bank informuje, iż:
1)
w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a
także niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez bank oraz niezbędne dla zrealizowania
określonych przepisami prawa
uprawnień i obowiązków banku związanych z wykonaniem czynności bankowych oraz
obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez bank oraz przekazywane na
podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz.
1376 z późn. zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego
uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 105 a ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez bank, bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo
bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
3) Pana/ Pani dane mogą być udostępniane przez bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu prowadzenia działalności
marketingowej.

Oświadczenia/zgody klienta dotyczące kwestii związanych z kredytowaniem:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka
kredytowego.
2.
Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm..) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) w związku
z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U Nr 81,
poz. 530, z późn. zm.), do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczących mnie
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub
instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim
zadłużeniu.
3.
Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
4.
Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.
5.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie – przez bank oraz przez banki Spółdzielczej Grupy Bankowej moich
danych osobowych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda na
przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana.

6. Oświadczam iż:
1)
Prowadzę/ nie prowadzę działalności gospodarczej /
Prowadzę/ nie prowadzę działalności rolniczej.
2) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodową/rolniczą
3)
jestem/
nie jestem członkiem Banku,
4)
jestem/
nie jestem małżonkiem/dzieckiem/rodzicem członka
Zarządu Banku/ Rady Nadzorczej:
imię i nazwisko wskazanego członka Zarządu Banku/Rady Nadzorczej ……………………………………...
rodzaj powiązania:
małżonek/ dziecko/ rodzic,
5) Moja kondycja finansowa
jest/
nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu
Banku ( Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub z pracownikiem Banku podlegającym bezpośrednio członkom Zarządu Banku, rodzaj powiązania:……………………………………………
6)
Zostałem/ nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków
Polskich.
7)
Zostałem/ nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w
związku z zaciągnięciem
kredytu/ pożyczki o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu/ pożyczki w przypadku wzrostu oprocentowania.
8)
Zostały/ nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania fi nansowego i udzielone wyjaśnienia dotyczące:
a.
„Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego”/
„Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”, umożliwiające zapoznanie się z jego treścią,
b. postanowień zawartych w umowie.
9) Świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat
wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych:
podać stopę procentową aktualnie obowiązującą
podać stopę procentową podwyższoną o przyjęty w
400 pb
Banku bufor wynoszący …. p.p.

10)

7.

Zostały/ nie zostały mi przedstawione wymagania odnośnie ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia / NIE DOTYCZY.
11) Otrzymałem:
a) Klauzulę informacyjną administratora danych osobowych TAK/ NIE
b) Klauzulę informacyjną BIK TAK/ NIE
c) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego TAK/ NIE / Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego TAK/ NIE
d)
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie / Regulamin udzielania kredytów konsumenckich / Regulamin udzielania kredytu Cztery Pory Roku / Regulamin udzielania kredytu Moje Mieszkanie
[wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny]
Oświadczam, że:
1) środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu,
2)
JESTEM/ NIE JESTEM świadomy bardzo długiego okresu spłaty zobowiązania a w związku z tym konieczności za chowania odpowiedniego bufora ( nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań) na wypadek pogorszenia mojej sytuacji dochodowej lub realizacji większych wydatków. Zostałem poinformowany o podwyższonym ryzy ku tego produktu oraz o niekorzystnym wpływie na możliwość realizacji większych wydatków,
3) świadomie złożyłem(-am) wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego, na podstawie uzyskanych informacji i przedstawio nych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla aktualnie obowiązującej stopy procentowej, od której zależy jego oprocentowanie, powiększonej o marżę Banku ( w stosunku rocznym) oraz stóp procentowych, od których zależy jego oprocentowanie: 3%, 5 % i 10% powiększonych o marżę Banku ( w stosunku rocznym) i otrzymałem informacje dotyczące:
a) różnicy pomiędzy wysokością maksymalnej zdolności kredytowej a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25-letni okres kredytowania TAK/ NIE,
b) różnicy pomiędzy wysokością raty spłaty uzyskanej dzięki wydłużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat a wysokością
raty spłaty uzyskanej w oparciu o 25-letni okres kredytowania TAK/ NIE,
c) różnicy w całkowitym koszcie kredytowym ( odsetkowym i innym) pomiędzy kredytem zaciąganym na planowany okres
spłaty a kredytem na okres 25 lat TAK/ NIE.

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że wszystkie informacje podane przeze
mnie w oświadczeniu o sytuacji majątkowej są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia
Banku w przypadku ich zmiany.

Miejscowość, data
Podpisy składającego/ych oświadczenie

