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Numer wniosku kredytowego: ………………………………... 

 
Data złożenia wniosku kredytowego: ……………………….. 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO 

 
Kredytu konsumenckiego gotówkowego Bezpieczna Gotówka ……………………………………………………… 

 
I. INFORMACJE O KREDYCIE 

 
Kwota kredytu:…………………………..PLN 

 
Słownie złotych:  
 

 
Rodzaj kredytu 

 

Planowana data uruchomienia kredytu                                                

Okres kredytowania     …………………….. miesięcy 

Zapłata prowizji za udzielenie kredytu w formie  pobranie z kwoty kredytu w dniu wypłaty 
 podwyższenie kwoty kredytu o kwotę prowizji oraz pobranie z kwoty 

kredytu w dniu wypłaty 
 wpłaty gotówkowej/przelewu na rachunek Banku nr 05 9610 0002 9001 

0000 0013 0327 

Prawne zabezpieczenie kredytu - Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku 
wraz z deklaracją wekslową; 

- …………………………………………………………………………………..; 
…………………………………………………………………………………..; 

-   ……………………………………………………………………………………; 
    ……………………………………………………………………………………; 

Ubezpieczenie kredytu Tak /̽ Nie̽ 

Zapłata składki ubezpieczeniowej w formie  pobranie z kwoty kredytu w dniu wypłaty 
 podwyższenie kwoty kredytu o kwotę prowizji oraz pobranie z kwoty 

kredytu w dniu wypłaty 
 wpłaty gotówkowej/przelewu na rachunek Banku nr 05 9610 0002 9001 

0000 0013 0327 

Spłata kredytu w ratach  miesięczne raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)  
 miesięczne raty równe (równe raty kapitałowo odsetkowe) 

płatnych w ……………… dniu miesiąca, począwszy od ……………………… r. 
 inne:  

kapitał: kwartalnie, półrocznie, rocznie; 
odsetki: miesięcznie, kwartalnie.  

Spłata kredytu poprzez  wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku 
przeznaczony do spłat kredytu 

 potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy 
prowadzonego w Banku  

 wpłata w kasie Banku 
 Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności 

kredytowej. 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Imiona   

Nazwisko   

Nazwisko rodowe   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe matki   

PESEL   

Stan cywilny   

Małżeńska wspólnota majątkowa Tak ̽/ Nie ̽/ Nie dotyczy  ̽ Tak ̽/ Nie ̽/ Nie dotyczy  ̽
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Cechy dokumentu tożsamości 
( rodzaj, seria i nr, przez kogo 
wydany) 

  

Adres do korespondencji   

Adres zamieszkania   

Numery telefonów 
  

adres e-mail   

III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Miesięczny dochód netto zł zł 

Całkowity staż pracy (w latach)   

Poszczególne źródła dochodu 

 Umowa na czas nieokreślony: 
………………………. zł 

 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 ( nazwa zakładu pracy, adres ) 

 Umowa na czas określony do 
.................................., ………………………zł 
 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 ( nazwa zakładu pracy, adres ) 
 

 Emerytura …………………………….…. zł 
 

 Renta do ………................; ………….… zł 
 Działalność gospodarcza ……… zł 

 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
 (nazwa prowadzonej działalności, NIP, 

REGON, KRS) 
 Działalność rolnicza ……………………zł 

Powierzchnia ha fizycznych ……………....; ha 
przeliczeniowych ……………………….….; 
 

 Zasiłek do .......................; …………..…. zł 
 Na utrzymaniu ……………………………... 
 Inne ……………………….......................zł 

 Umowa na czas nieokreślony: 
………………………. zł 
 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 ( nazwa zakładu pracy, adres ) 

 Umowa na czas określony do 
.................................., ………………………zł 
 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 ( nazwa zakładu pracy, adres ) 
 

 Emerytura …………………………….…. zł 
 

 Renta do ………................; ………….… zł 
 Działalność gospodarcza ……… zł 

 
…………………………………………………  
  
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
 (nazwa prowadzonej działalności, NIP, 

REGON, KRS) 
 Działalność rolnicza ……………………zł 

Powierzchnia ha fizycznych ……………....; ha 
przeliczeniowych ……………………….….; 
 

 Zasiłek do .......................; …………..…. zł 
 Na utrzymaniu ……………………………... 
 Inne ……………………….......................zł 

Ilość członków w rodzinie 
(zamieszkujących wspólne 
gospodarstwo domowe) 

  

Miesięczne wydatki o charakterze 
stałym (np.: czynsz, energia, 
telefon, woda, itd.) 

 zł  

Miesięczne koszty utrzymania 
rodziny zł  

Inne zobowiązania ( np. podatek, 
alimenty, obciążenia komornicze) zł  
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IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH WNIOSKODAWCY 
 
Wnioskodawca 1 
 
Ubiegam się o pożyczkę w innym banku: Tak /̽ Nie  ̽
 
 

Zobowiązania Kwota 
zobowiązania 

Kwota pozostała do 
spłaty 

Rata 
miesięczna 

 Bank 

Limit w koncie  Zł zł zł   

Kredyt lub pożyczka ratalna  Zł zł zł   

Kredyt lub pożyczka ratalna  Zł zł zł   

V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca 1 

Status mieszkaniowy 

 Właściciel mieszkania / domu 
 Posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 Posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 Najemca 
 Zamieszkiwanie z rodzicami 
 Zamieszkiwanie z dziećmi 
 Inny: …………………………………………………………………………………………… 

Opis majątku Inne (ruchomości, np. pojazdy): ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….. 
Oszczędności ( kwota, waluta, okres lokaty) …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wnioskodawca 2 
 
Ubiegam się o pożyczkę w innym banku: Tak /̽ Nie  ̽
 
 

Zobowiązania Kwota 
zobowiązania 

Kwota pozostała do 
spłaty 

Rata 
miesięczna 

 Bank 

Limit w koncie  Zł zł zł   

Kredyt lub pożyczka ratalna  Zł zł zł   

Kredyt lub pożyczka ratalna  Zł zł zł   

I. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca 1 

Status mieszkaniowy 

 Właściciel mieszkania / domu 
 Posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 Posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 Najemca 
 Zamieszkiwanie z rodzicami 
 Zamieszkiwanie z dziećmi 
 Inny: …………………………………………………………………………………………… 

Opis majątku Inne (ruchomości, np. pojazdy): ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….. 
Oszczędności ( kwota, waluta, okres lokaty) …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. OŚWIADCZENIA 

1. Przyjmuję do wiadomości informacje Banku Spółdzielczego w Izbicy, że: 
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1) Bank Spółdzielczy w Izbicy ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica będzie administratorem moich danych osobowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm); 

2) dane te będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Izbicy w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i 
realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; 

3) Bank Spółdzielczy w Izbicy nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności 
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 
665, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał 
dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe. 

4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Izbicy (dalej „Bank”) na podstawie art.105 
ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do 
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W 
związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy 
podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK. 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).  
2) Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 

02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach: 
- wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym 
z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego; 
- statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji 
dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego; 
- w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa 
bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego; 
- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia 
będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 

4) BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 
- dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, 
nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo; 
- dane adresowe i teleadresowe, 
- dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, 
dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków; 
- dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania 
zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, 
przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data 
wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 
105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i 
dane dotyczące wniosków kredytowych. 

5) BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku. Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może 
pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: 
- dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku 
wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy 
czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych 
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane 
te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania; 
- dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa 
bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania; 
- dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia 
zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat 
od jego przekazania; 
- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana 
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. 

7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do 
rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, 
oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe 
mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług 
informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
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prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych 

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r., o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 
530) upoważniam Bank Spółdzielczy w Izbicy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
4. Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.) wyrażam zgodę 

na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, polegającego 
na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ 
rozwiązaniu Umowy: 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
5. Wyrażam zgodę na: 

1) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422  z późn. zm.): 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

adres email:   

2) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy w Izbicy, ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica oraz 
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Izbicy, a 
dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w  związku ze 
złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 
dwa lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie 
przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
3) wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Izbicy z siedziba w Izbicy ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica do Krajowego 

Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. 
Zgodnie z art. 14 - 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji 
gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego 
konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia. 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
4) przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie –, moich danych osobowych, 

od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust.2 ustawy Prawo bankowe 

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
5) wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Izbicy z siedziba w Izbicy ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica o udzielenie informacji 

oraz przetwarzanie moich danych osobowych w bazie System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem 
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danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta przy 
ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,  

 Wnioskodawca 1 Wnioskodawca 2 

Wyrażam 
zgodę 

TAK ̽/ NIE  ̽ TAK ̽/ NIE  ̽

 
7. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia a także 

prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 
8. Przyjmuje do wiadomości, iż moje 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 art. 105a ustawy Prawo 
bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu 
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych, przez 
okres 12 lat. 

9. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 

10. Nie toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne. 
11. Oświadczam, że wystąpiłem ̽/ nie wystąpiłem̽ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
12. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i 

kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.  Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie 
informacji. 

13. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 
14. Przyjmuję do wiadomości, iż Bank Spółdzielczy w Izbicy ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica,  w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Izbicy oraz niezbędne dla 
zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności 
bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przeze mnie dane osobowe będzie przetwarzał oraz przekazywał na 
podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 
72 poz. 665 ze 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 przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
ZAŁĄCZNIKI 

Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 
 
…………………………………………………………. 
Miejscowość, Data złożenia Wniosku 
 
 
 
…………………………………………………………….                ………………………………………………………………….. 
                            (podpis Wnioskodawcy 1)                                                          (podpis Wnioskodawcy 2)  
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego 
autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z 

przedłożonymi dokumentami) 


