
Załącznik Nr 4  do Instrukcji  „Zasady kredytowania detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym w Łukowie”. 
 

do wniosku nr ……………………….………….…….. z dnia …………………………………… r. 

  

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O KREDYT/POŻYCZKĘ  
I.  INFORMACJE PODSTAWOWE 

 Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/ Współdłużnik*  

Nazwisko 
  

Imiona 
  

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 

Cechy dokumentu tożsamości 
 

Nazwa: dowód osobisty* /paszport *  

Seria  ……………  Nr:  ……………………….. 

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

Data ważności: …………………………………. 

Nazwa: dowód osobisty* /paszport *  

Seria  ……………  Nr:  …………………….. 

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

Data ważności: ………………………………. 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

 

Adres zameldowania/zamieszkania 

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Ulica: …………………………………………... 

Nr domu: ………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….……………… 

Kod: ………………………….…………………  

Miejscowość………………….……………… 

Adres do korespondencji 1   

 
Nr telefonu  
 

  

E-mail: 
  

Bank / rachunek typu ROR  
 
 

  

 

 nie    tak  w ……………………..………... 
 
nr   ……………………………………................... 
 
 

 

 nie    tak  w ……………………..……... 
 
nr   ………………………………..................... 
 
 

Wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny  
 

                  nie                    tak     
 

                   nie                    tak    

 
Wykonywany zawód  
 

  

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres)  
 
 

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

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

 
1  - należy podać jeśli jest inny od adresu  zamieszkania;   



 Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/ Współdłużnik*  

źródła dochodu: 

 umowa o pracę  

 emerytura 

 renta 

 zasiłek przedemerytalny 

 wolne zawody 

 umowa cywilno-prawna 

 umowa najmu 

 umowa o pracę na czas określony   
      do…….................: ............................... 

 inne: ...................................................... 

 umowa o pracę  

 emerytura 

 renta 

 zasiłek przedemerytalny 

 wolne zawody 

 umowa cywilno-prawna 

 umowa najmu 

 umowa o pracę na czas określony   
      do…….................: ............................... 

 inne: ...................................................... 
II. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH 

Zobowiązania 
Kwota  zobowiązania          

wg zawartej umowy  (zł) 
Kwota pozostała 

do spłaty (zł)  
Rata miesięczna (zł) Bank/wierzyciel 

limit  ROR (OSOBA 1)     

limit  ROR (OSOBA 2)     

limit karty kredytowej 
(OSOBA 1) 

    

limit karty kredytowej 
(OSOBA 2) 

    

kredyt ……………  
(OSOBA 1) 

    

kredyt ……………  
(OSOBA 1) 

    

kredyt ……………  
(OSOBA 1) 

    

kredyt …………… 
(OSOBA 2) 

    

kredyt ………….. 
(OSOBA 2) 

    

kredyt ………….. 
(OSOBA 2) 

    

 
III.  INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH  

Za 1 miesiąc  Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/Współdłużnik 

Miesięczny dochód  netto (średnia z ostatnich  
3 miesięcy przed złożeniem informacji) 
 

 
 
……………………………….. zł 

 
 
………………….………………… zł 

Miesięczne stałe wydatki gospodarstwa domowego                  
z tytułu zobowiązań finansowych (np. raty kredytów 
/pożyczek konsumpcyjnych/ mieszkaniowych, alimenty, 
spłaty z tytułu poręczenia, inne zobowiązania) 

 
 
………………………….……. zł 

 
 
……………………………………. zł 

* Deklarowane miesięczne wpływy na rachunek  
   ROR/ bieżący* w Banku 

 
 

………………………………….… zł  2 

 

 
 
………………………………………..  zł    

 
IV.  INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU (wartość rynkowa w zł) 

Nieruchomości Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/ Współdłużnik*  

 

dom/*  mieszkanie* 
 
(nr księgi wieczystej, 
położenie, powierzchnia, 
wartość rynkowa)  

 

 - lokal mieszkalny ………………………………………….,  

  

 - dom jednorodzinny ………………………………………, 
 

 - działka budowlana …………………………………….., 
 

 - zamieszkiwanie u rodziny …………………………….., 

 

 - lokal mieszkalny ………………………………………….,  

  

 - dom jednorodzinny ………………………………………, 
 

 - działka budowlana ……………………………………….., 
 

 - zamieszkiwanie u rodziny ……………………………….., 

Inne …………………… 
  

INNE SKŁADNIKI 
MAJĄTKOWE 

) samochody  
(marka, rok 
produkcji, wartość 
rynkowa)  

) Inne  
 

 
……………………………………………………………………. 

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

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

 
V. OŚWIADCZENIA 
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia  2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Łukowie do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

 
2  - należy obowiązkowo podać  w przypadku ubiegania się o kredyt ekspresowy/w ROR/MIM; 



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

 

Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/ Współdłużnik*  

 TAK   NIE  TAK   NIE 

3. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 
4. Nie toczy się/ toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ……………………………………………………………… 
5. Oświadczam, że: 

Wnioskodawca*/Poręczyciel* Współmałżonek*/ Współdłużnik*  

 

1) Jestem członkiem Banku Spółdzielczego w Łukowie; 
 

                            TAK      NIE 
 

2) następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną 
kapitałowo lub organizacyjnie są/ nie są* członkami Banku 
Spółdzielczego 
……………………………………………………………………….. * 
 

 
1) Jestem członkiem Banku Spółdzielczego w Łukowie;             
 

   TAK     NIE 
 
2)   następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną 
kapitałowo lub organizacyjnie są/ nie są* członkami 
Banku Spółdzielczego 
……………………………………………………………….. * 
 

 

3) w moim  wspólnym  gospodarstwie domowym   jest  …………   osób , w tym: Wnioskodawca/* Poręczyciel/* Współmałżonek/ *  

Współdłużnik/* …………   niepracujących dzieci /* inne osoby ………………………………………… ( ilość osób); 

 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte: we wniosku o kredyt/ w niniejszej informacji/ w składanych załącznikach 
są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.  Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji. 

7. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 
 

        VI. ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem i niniejszą informacją do wniosku o kredyt/pożyczkę składam/y następujące dokumenty: 
 

1)  zaświadczenia/oświadczenia  o wysokości  uzyskiwanych dochodów / przychodów;  

2)   informacje o sytuacji materialnej Wnioskodawcy /ów – Poręczyciela /i ; 

3)  inne …………………………………………………………………………….. 

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

  

 
 

 

 

 

           podpis Wnioskodawcy*/ Poręczyciela* 

  

    podpis Współmałżonka*/Współdłużnika* 

 

 

 

 

 (podpis*/pieczęć imienna* pracownika Banku potwierdzającego autentyczność  
podpisów i zgodność powyższych danych  z przedłożonymi dokumentami) 

 

 

Potwierdzam/my prawdziwość i aktualność danych zawartych w niniejszej Informacji uzupełniającej w dniu zawarcia umowy o kredyt/* 
pożyczkę*  umowy poręczenia*  / ………………………………………………………………………………..* 
 Miejscowość, data i podpis/y złożone w obecności pracownika Banku:   ……………………………………………………………………………. 
 


