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Data wpływu Numer w rejestrze 

BANK SPÓŁDZIELCZY w ŁAŃCUCIE Oddział w ...................................... 

 

WNIOSEK o udzielenie**: 

 kredytu „AUTO MOTO” na zakup pojazdu mechanicznego;  

 kredytu „AUTO MOTO” na refinansowanie zakupionego pojazdu mechanicznego;  

 
............................................................  .......................................    ..................................................... 
   rodzaj                      marka                                       typ (model)             
 

..........................    ........................................    .................................................................................... 
 rok produkcji                  numer rejestracyjny               organ rejestrujący 
 

…................................................    ..................................................         ........................................... 
 nr  podwozia/ nadwozia               nr silnika                     pojemność silnika 
 

 
I. Informacje dotyczące kredytu 

Kwota wnioskowanego kredytu 

 
...........................................................................zł 

Słownie złotych: 

............................................................................................

......................……………………………………  

Okres kredytowania 

 
 

 
od dnia .....................................................................  
 
do dnia .....................................................................  
 

  Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku  
      braku zdolności kredytowej. 

 

Proponowana spłata kredytu w ratach** 

 

 malejących           
 równych  

 

     płatnych od ......................................................... 
 

W okresie objętym wnioskiem i ewentualnie umową mam do spłaty następujące kredyty lub zobowiązania z tytułu 

poręczenia w innych bankach, parabankach: ......................................................... 

........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe 
  

Nazwisko rodowe matki 
  

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 
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 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: …………………………………………. 

Seria…………………………………………….. 

Nr dokumentu: ……………….………………… 

Wydany przez: ................................................ 

Nazwa: ………………………….………………. 

Seria…………………………….……………….. 

Nr dokumentu: …………….…….……………… 

Wydany przez: ................................................. 

Adres zameldowania 

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Kraj: ……………………………………………... 

Ulica: ……………………………………………... 

Nr domu: …………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….…………………… 

Kod: …………………………….…………………  

Miejscowość………………….………………….. 

Kraj: ………………………….…………………… 

Adres do korespondencji 

Ulica……...………………………….……………  

Nr domu: ……...………………………………… 

Nr lokalu: ……...……………...………………… 

Kod……...………….……….……………………  

Miejscowość: ……...…………………………… 

Kraj: ……...……………………………………… 

Ulica……...…………………….….………………  

Nr domu: ……...…………………….…………… 

Nr lokalu: ……...…………….…………………… 

Kod……...………..…………….…………………  

Miejscowość: …………....……………………… 

Kraj: ……...…………….………………………… 

 
Nr telefonu (do wyboru) 
 

stacjonarny…………………………….………… 

komórkowy: ………………………….………….. 

stacjonarny: ……………………………………… 

komórkowy: ……………………….……………… 

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  

Rachunek  
 nie posiadam  
 posiadam................. 

 nie posiadam  
 posiadam................. 

 
 

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres) 
 

  

Miesięczny dochód netto: ..................................... zł., w tym:  ..................................... zł., w tym:  

Źródła dochodu 

 umowa o pracę: .................................... 
 emerytura: ............................................ 
 renta: .................................................... 
 zasiłek przedemerytalny: ...................... 
 wolne zawody: ...................................... 
 działalność gospodarcza: ..................... 
 działalność rolnicza: ............................. 
 umowa cywilno-prawna: ....................... 
 umowa najmu: ...................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do…….................: ............................... 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      .............................................................  
 dywidendy: ........................................... 
 inne: ......................................................  

 umowa o pracę: ........................................ 
 emerytura: ................................................ 
 renta: ........................................................ 
 zasiłek przedemerytalny: .......................... 
 wolne zawody: .......................................... 
 działalność gospodarcza: ......................... 
 działalność rolnicza: ................................. 
 umowa cywilno-prawna: ........................... 
 umowa najmu: .......................................... 
 umowa o pracę na czas określony   

      do…….................: ................................... 
 odsetki z aktywów finansowych:    

      .............................................................  
 dywidendy: ........................................... 
 inne: ......................................................... 

 
Ilość osób w gosp.  dom. (w tym dzieci) 
 

 
………………, w tym ………. dzieci 

 
………………, w tym ………. dzieci 

Wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny:  tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Wydatki stałe gosp.domowego, w tym wydatki na 
pokrycie kosztów zamieszkania, zróżnicowane w 
zależności od statusu mieszkaniowego 

 
…………………………… zł. 

 
…………………………… zł. 
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IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 

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 / 
przystąpienie do długu* 

    
 I        II 

Poręczenie / 
przystąpienie do długu* 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze) 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze) 

    
 I        II 

………….. 
    

 I        II 

………….. 
    

 I        II 

 
 

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Status własności samochodu 
 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

Papiery wartościowe 
(ilość, wartość) 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

Inne:   

 
VI. Proponuję zabezpieczenie kredytu w formie**:  
 

  weksel własny in blanco wraz deklaracja wekslową z wystawienia …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  poręczenie wg prawa cywilnego  ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

           pełnomocnictwo do rachunku nr ……........................................................................................ 
  
           przewłaszczenie prawa własności na kredytowanym pojeździe z warunkiem zawieszającym; 
 
           zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe; 
 
           cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia Auto Casco; 
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           ubezpieczenie: pakiet podstawowy/pakiet rozszerzony* 
 
           inne formy zabezpieczenia ....................................................................................................... 
 

VII.  Oświadczenia 
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Łańcucie, zwanym dalej Bankiem, że przypadki 

zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@bslancut.pl lub telefonicznie 
pod numerem 17 225 41 62. 

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 wystąpiłam/-em/wystąpiłam/-em* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
3) 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; 

4) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: …………………………………..……..; 
5) terminowo reguluję zeznania podatkowe; 
6) jestem/nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Łańcucie; 
7) następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/nie są* członkami Banku 

Spółdzielczego w Łańcucie ………………………………………………………..…. 
 

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule 
informacyjne i klauzule zgód”  stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku o kredyt. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
1) Klauzule informacyjne i klauzule zgód 
2) ____________________________________________ 
3) ____________________________________________ 
 
Kredyt „AUTO MOTO”** 
           faktura zakupu pojazdu  
           umowa kupna – sprzedaży pojazdu 
           rachunek zakupu 
           kopia dokumentów pojazdu kupowanego (karta pojazdu, dowód rejestracyjny) 
           zaświadczenie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych 
 
 
 

 

 

................................................................. 
(miejscowość, data) 

  

 
 

 

 

 

 

podpis Wnioskodawcy I  podpis Wnioskodawcy II 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
________________________________________podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku  przyjmującego wniosek kredytowy wraz z dokumentami 

 
 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ zakreślić odpowiednie pola znakiem x  

 


