Załącznik nr 2
Data wpływu

Numer w rejestrze

Udział członkowski

Numer rachunku

WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI KREDYTU ODNAWIALNEGO
Numer rachunku ROR: ………...................................................................................................................................................................................
Wnioskuję o podwyższenie / obniżenie * kwoty
kredytu odnawialnego do:
…………….………………………. PLN

Słownie: ……………………………..…………………….………………………………………
………………….………………………………..……………………………………………PLN

Deklarowane wpływy na rachunek (wysokość dochodu): ………………………………………………… PLN

Wnioskodawca I
(Posiadacz rachunku POL-Konto)

Wnioskodawca II
(Współposiadacz rachunku POL-Konto)

Imiona
Nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż adres zamieszkania)

Cechy dokumentu tożsamości

Ulica……...………………………….……………

Ulica……...…………………….….………………

Nr domu: ……...………Nr lokalu: ……...………

Nr domu: ……...………Nr lokalu: ……...………

Kod……...………….……….……………………

Kod……...………..…………….…………………

Miejscowość: ……...……………………………

Miejscowość: …………....………………………

Kraj: ……...………………………………………

Kraj: ……...…………….…………………………

Ulica……...………………………….……………

Ulica……...………………………….……………

Nr domu: ……...………Nr lokalu: ……...………

Nr domu: ……...………Nr lokalu: ……...………

Kod……...………….……….……………………

Kod……...………….……….……………………

Miejscowość: ……...……………………………

Miejscowość: ……...……………………………

Kraj: ……...………………………………………

Kraj: ……...………………………………………

Nazwa: ………………………………………….

Nazwa: ………………………….……………….

Seria……………………………………………..

Seria…………………………….………………..

Nr dokumentu: ……………….…………………

Nr dokumentu: …………….…….………………

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

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

PESEL
Stacjonarny…………………………….…………

stacjonarny: ………………………………………

Nr telefonu (do wyboru)

komórkowy: ………………………….…………..

komórkowy: ……………………….………………

Miesięczny dochód netto:

..................................... PLN, w tym:

..................................... PLN, w tym:

Liczba osób w gosp. (w tym dzieci)

Wydatki stałe gosp. domowego, w tym wydatki
na pokrycie kosztów zamieszkania
Wnioskodawca I i Wnioskodawca II należą do tego samego gospodarstwa domowego

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

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Poręczenie /
przystąpienie do długu*
Poręczenie /
przystąpienie do długu*
Inne (np. alimenty,
obciążenia komornicze)
Inne (np. alimenty,
obciążenia komornicze,
wypłacana przez
Wnioskodawcę /
Współmałżonka
Wnioskodawcy *** renta
dożywotnia,
zobowiązania wobec
podmiotów
prowadzących
działalność
charakterystyczną dla
banków ale w oparciu o
inne przepisy niż Prawo
bankowe tzw.
parabanki, czyli np.
SKOK, firmy
leasingowe,
faktoringowe)
…………..

Wnioskodawca I

Ubiegam się o
kredyt/pożyczkę w innym
banku:

TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu,
wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty,
proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………. ……………………………………….
NIE

Wnioskodawca II
TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana
kwota kredytu i termin spłaty, proponowane
zabezpieczenia spłaty kredytu):
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………….
NIE

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

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…………………………………………………

Status własności samochodu

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

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

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Oszczędności
(kwota, waluta, okres lokaty)

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

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

Papiery wartościowe
(ilość, wartość)

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

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

Inne:

VI. INFORMACJE:
dotyczące przesyłania harmonogramów
spłat kredytu sporządzać:

o
zmianach
sporządzać:

Regulaminu,

Taryfy

w formie elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………

w formie papierowej na adres korespondencyjny

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Wilamowicach, zwanym dalej Bankiem, że przypadki zgłoszenia
incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bswilamowice.pl.
2. Oświadczam, że:
1) Bank będzie wskazany jako główny uposażony na wypadek śmierci z umowy ubezpieczenia nażycie zawartej w ramach oferty dostępnej
w Banku*/oferty poza Bankiem* (jeżeli dotyczy);
2) nie wystąpiłem*/wystąpiłem* 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 zobowiązania podatkowe.
3. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości zwrócenia się do Banku z wnioskiem o przekazanie mi w formie pisemnej
wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej w okresie 1 miesiąca po wydaniu przez Bank decyzji kredytowej.
4. Informacje o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawach osób, których dane są przetwarzane znajdują się w Klauzuli Informacyjnej
stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku o kredyt.

ZAŁĄCZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty:………………………………………………………………………………………………..
.................................................................
(miejscowość, data)

podpis Wnioskodawcy I

podpis Wnioskodawcy II

*niepotrzebne skreślić
** w PLN
*** uzupełnienie za Współmałżonka w przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej

