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Numer wniosku: 

 

 

 

 

 

Formularz danych klienta 

Relacja do kredytu  WNIOSKODAWCA 
 WSPÓŁWNIOSKODAWCA 
 PORĘCZYCIEL 
 DŁUŻNIK RZECZOWY 
 INNA     |__          _                                _|,                                                          

 WNIOSKODAWCA 
 WSPÓŁWNIOSKODAWCA 
 PORĘCZYCIEL 
 DŁUŻNIK RZECZOWY 
 INNA     |__          _                                _|,                                                           

Relacja do Banku    KLIENTA BANKU 
   CZŁONEK BANKU 
   NIE DOTYCZY 

   KLIENTA BANKU 
   CZŁONEK BANKU 
   NIE DOTYCZY 

Imię/imiona i nazwisko  
 

 

Adres zameldowania  
 

 

Adres zamieszkania/Adres do 
korespondencji ( w przypadku, gdy 
jest inny niż adres zameldowania) 

  

Obywatelstwo   

data  i miejsce urodzenia   

Imię ojca, matki   

Nazwisko panieńskie matki   

Stan cywilny    PANNA/KAWALER 
   ZAMĘŻNA/ŻONATY 
   WDOWA/WDOWIEC 
   ROZWIEDZIONA(Y)/SEPARACJA 

 

   PANNA/KAWALER 
   ZAMĘŻNA/ŻONATY 
   WDOWA/WDOWIEC 
   ROZWIEDZIONA(Y)/SEPARACJA 

 
 Ustrój małżeński □ wspólność majątkowa 

□ rozdzielność majątkowa 

□ NIE DOTYCZY 

□ wspólność majątkowa 

□ rozdzielność majątkowa 

□ NIE DOTYCZY 
Wykształcenie    PODSTAWOWE 

   ZAWODOWE 
  ŚREDNIE 
  WYŻSZE 
  INNA     |__          _                                _|,                                                           

 

   PODSTAWOWE 
   ZAWODOWE 
  ŚREDNIE 
  WYŻSZE 
  INNA     |__          _                                _|,                                                           

 

 Dokument tożsamości seria i nr   
przez kogo wydany, data wydania 

  

Drugi dokument tożsamości   przez 
kogo wydany, data wydania 

  

Pesel 
 
NIP 

  

telefon  domowy 
 
komórkowy  
 
e-mail 

  

Status zajmowanego domu/lokalu    WŁASNOŚĆ 
   WYNAJEM 
  Z RODZICAMI 
 INNE (JAKIE)     |__          _                              _|,                                                           

 

   WŁASNOŚĆ 
   WYNAJEM 
  Z RODZICAMI 
 INNE (JAKIE)     |__          _                              _|,                                                           
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 Oświadczenia Klienta 

1)  ubiegam/  nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w 
innym banku, podać nazwę banku:  

 

2) moja kondycja finansowa  jest /   nie jest uzależniona 
pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem 
organu Banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) 
lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku 
(pracownik Banku podlegający bezpośrednio członkom 
Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich 
zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania: 

 

3) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność 
gospodarczą/zawodową/rolniczą, 

4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności 
gospodarczej /  działalności rolniczej, 

5)  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, 

6)  zostałem/  nie zostałem poinformowany przez 
pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy 
procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o 
zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu 
tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej** 

7)  zostały/  nie zostały mi przekazane informacje 
niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego 
zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia 
dotyczące:  

 

1)  ubiegam/  nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w 
innym banku, podać nazwę banku:  

 

2) moja kondycja finansowa  jest /   nie jest uzależniona 
pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem 
organu Banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) 
lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku 
(pracownik Banku podlegający bezpośrednio członkom 
Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich 
zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania: 

 

3) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność 
gospodarczą/zawodową/rolniczą, 

4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności 
gospodarczej /  działalności rolniczej, 

5)  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, 

6)  zostałem/  nie zostałem poinformowany przez 
pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy 
procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o 
zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu 
tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej** 

7)  zostały/  nie zostały mi przekazane informacje 
niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego 
zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia 
dotyczące:  
 

Posiadany majątek     MAJATEK                         OBCIĄŻENIE                                
□ DOM , MIESZKANIE      □  TAK   □   NIE 
□ SAMOCHÓD                   □  TAK   □  NIE 
□ GRUNTY                          □  TAK   □  NIE  
 

□ INNE   |__          _                                _|, 

   MAJATEK                         OBCIĄŻENIE                                
□ DOM , MIESZKANIE      □  TAK   □   NIE 
□ SAMOCHÓD                   □  TAK   □  NIE 
□ GRUNTY                          □  TAK   □  NIE  
 

□ INNE   |__          _                                _|, 
Posiadam otwarte rachunki (nazwa 
banku) 

  

adres zatrudnienia/ prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

    

Dochód miesięczny netto (średni z 3 
ostatnich miesięcy) 

 

 
 

□ Posiadam zobowiązania wobec 
banków i innych podmiotów- nazwa 
instytucji, kwota zobowiązania, 
wysokość obciążenia miesięcznego 
□ Nie posiadam żadnych zobowiązań 
o charakterze kredytowym 

  

Liczba osób we wspólnym 
gospodarstwie 

 
 

 

Przeciętne wydatki miesięczne z 
tytułu utrzymania mieszkania 
(czynsz, energia, gaz itp.) 

 
 

 

Koszty utrzymania rodziny (żywność, 
odzież, kultura, transport, itp.) 

 
 

 

stałe obciążenia dochodu z tytułu 
wyroków sądowych, świadczeń 
alimentacyjnych – wysokość 
obciążenia miesięcznego i ostateczny 
termin spłaty 

 
 

 

Złożyłam/em wniosek o ogłoszenie 
upadłości osób fizycznych lub 
ogłoszono wobec mnie upadłość 

□  TAK                         □  NIE □  TAK                         □  NIE 
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 informacji zawartych w przekazanym mi Formularzu 

informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, 

 postanowień zawartych w umowie, 

8) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 
udostępniono mi na czas  umożliwiający  
nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią, 

9)  otrzymałem/  nie otrzymałem:  
  „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku 
Spółdzielczym w Jutrosinie”, 

 informacji zawartych w przekazanym mi Formularzu 

informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, 

 postanowień zawartych w umowie, 

8) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 
udostępniono mi na czas  umożliwiający  
nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią, 

9)  otrzymałem/  nie otrzymałem:  
  „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku 
Spółdzielczym w Jutrosinie”, 

Obowiązek informacyjny administratora danych: 

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie z siedzibą w Jutrosinie ul. Rynek 18, 63-930 Jutrosin, jako administrator danych informuje, że: 

1) przetwarza Pani/a dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratora danych; 

2) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz 
ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; 

3) dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane pomiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym do: 
a. Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, 
b. Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
c. Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za jego pośrednictwem do biur informacji 

gospodarczej, 
d. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,  
e. innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w 

ustawie prawo bankowe, 
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Zgody Klienta 

1)  Upoważniam Bank  /nie upoważniam Banku, na 
podstawie art. 24.ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z 
późn. zm.) do: 

a. wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 

b. wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań; 

2)  Upoważniam Bank/   nie upoważniam Banku, na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z 
późn. zm.) oraz na podstawie  art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z art. 13 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.) do 
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor 
S.A. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie 
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za 
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z 
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni 
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 
udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku 
danych o takim zadłużeniu. 

 

1)  Upoważniam Bank  /nie upoważniam Banku, na 
podstawie art. 24.ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z 
późn. zm.) do: 

a. wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 

b. wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań; 

2)  Upoważniam Bank/   nie upoważniam Banku, na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z 
późn. zm.) oraz na podstawie  art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z art. 
13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu 
informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z 
późn. zm.) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie 
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za 
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z 
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni 
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 
udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku 
danych o takim zadłużeniu. 

 

Oświadczenia Klienta dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem danych: 

1)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie 
przez Bank informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

2)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie 
przez Bank informacji marketingowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

3)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie 

1)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie 
przez Bank informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

2)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie 
przez Bank informacji marketingowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

3)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie 
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przez Bank do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego 
zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne; 

4)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie 
przez Bank do kontaktów ze mną automatycznych 
systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego zgodnie z ustawą prawo 
telekomunikacyjne; 

5)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na 
przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych po 
zakończeniu umowy w celu marketingu produktów 
własnych; 

6)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki Concordia Polska TUW z siedzibą przy ul. S. 
Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie oferowania produktów 
ubezpieczeniowych, 

7)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i 
Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. z siedzibą przy ul. 
S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie oferowania produktów 
ubezpieczeniowych, 

8)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
leasingowych. 
Oświadczam, iż  zostałam/em  nie zostałam/em  
poinformowana/y o możliwości odwołania w dowolnym 
czasie zgód, o których mowa w pkt 1-8 niniejszego 
oświadczenia bez konieczności podania przyczyny. 

 Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych 

symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp 

procentowych      ………………
1      

…………………..
2 

Podać stopę procentową aktualnie obowiązującą
1
, podwyższoną o 

przyjęty w Banku bufor wynoszący………punkty procentowe
2
 

świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu. 

 Potwierdzam otrzymanie formularza informacyjnego 
dotyczącego kredytu konsumenckiego 

przez Bank do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego 
zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne; 

4)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie 
przez Bank do kontaktów ze mną automatycznych 
systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego zgodnie z ustawą prawo 
telekomunikacyjne; 

5)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na 
przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych po 
zakończeniu umowy w celu marketingu produktów 
własnych; 

6)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki Concordia Polska TUW z siedzibą przy ul. S. 
Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie oferowania produktów 
ubezpieczeniowych, 

7)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i 
Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. z siedzibą przy ul. 
S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie oferowania produktów 
ubezpieczeniowych, 

8)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie 
moich danych osobowych w celach marketingowych do 
spółki SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, współpracującej z 
Bankiem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
leasingowych. 
Oświadczam, iż  zostałam/em  nie zostałam/em  
poinformowana/y o możliwości odwołania w dowolnym 
czasie zgód, o których mowa w pkt 1-8 niniejszego 
oświadczenia bez konieczności podania przyczyny. 

Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji 

spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp 

procentowych          ………………
1      

…………………..
2 

Podać stopę procentową aktualnie obowiązującą
1
, podwyższoną o 

przyjęty w Banku bufor wynoszący………punkty procentowe
2
 

świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu. 

 Potwierdzam otrzymanie formularza informacyjnego 

dotyczącego kredytu konsumenckiego 

    dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), że 

informacje podane w Formularzu danych klienta są prawdziwe i nadal aktualne. 

 

 

 

 

  -   -     

 

 

 

Miejscowość 
data 

podpis  

 

 

 

 

 

stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku 

 


