
Załącznik Nr 1b do Instrukcji  

kredytowania osób fizycznych  

 

 

Data wpływu ……………………………………    wpisano do rejestru pod nr …………..……..…………… 
 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imię i 

nazwisko: 

  

Adres 

zamieszkania: 

  

Dokument 

tożsamości:  

  

PESEL:   

Adres e-mail:   

Telefon:    

 

Nr rachunku ROR: …………………………………….….………………………………………... 

 

Bank Spółdzielczy w Miedźnej 
WNIOSEK  

O UDZIELENIE * / O PODWYŻSZENIE*  LIMITU ZADŁUŻENIA 

W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM 
 

Proszę o udzielenie limitu zadłużenia w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym  

w wysokości …………………………………………………………………………………………. zł  

na okres ………………………………………………………………………………………………… 

Zwrotność kredytu proponujemy zabezpieczyć następująco: ………………………….…….………… 

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

Zadłużenie wobec budżetu, banków i innych osób wynosi: ………………………………………….... 

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

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

Stan cywilny:  □ zamężna/żonaty  □ panna/kawaler  □ wdowa/wdowiec  □ rozwiedziona/y □ separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa:  □ tak □ nie □ nie dotyczy 

Ilość osób w gospodarstwie domowym (w tym dzieci) ……………………………………….…….…. 

Wydatki stałe gospodarstwa domowego ………………………………………………………………. 

Informacja o posiadanym majątku:  

Posiadane nieruchomości:  

Rodzaj i adres nieruchomości,  

Nr KW, nazwisko właścicieli 
Obszar Wartość 

Obciążenia hipoteki na 

rzecz…………....… 

kwota ……………. 

    

    



 

Środki transportu, maszyny i urządzenia:  

Rodzaj (nr fabryczny, nr rejestracyjny) Rok produkcji Wartość 
Zastaw/przewłaszczenie  

na rzecz …… 

    

    

    

 

Inny majątek osobisty (proszę opisać):  

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

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

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY  

 

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Miedźnej z siedzibą  

w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 2, zwanym dalej Bankiem, że przypadki zgłoszenia incydentów 

bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ochronadanychosobowych@bsmiedzna.pl lub telefonicznie do Banku. 

 

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 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. 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. 

 

4. Oświadczenia dodatkowe:  

1) Oświadczam, że otrzymałam/em* od Banku Spółdzielczego w Miedźnej informacje niezbędne do 

podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego.  

2) Oświadczam, że uzyskałam/em* od Banku Spółdzielczego w Miedźnej wyjaśnienia do zgłaszanych 

wątpliwości.  

3) Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.  

4) Oświadczam, że zaciągając kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej zostałam/em* 

poinformowana/y* przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, 

że jestem świadoma/y* jego ponoszenia.  

 

 
 

 

 

 

 

………………………………, dnia ……………. ……r.   ……………………………………….... 
(miejscowość)         (podpis/y  wnioskodawcy/ów*) 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 

mailto:ochronadanychosobowych@bsmiedzna.pl

