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                                                    Wniosek o udzielenie kredytu „Senior 65 +”  

                                                                                                    na cele konsumpcyjne                                                                                                                                 
 
 
 
 
Nr klienta w Banku:            …………………………………..……….                          …….……………………………………….......…..…………… 

Dane Klienta:                                              Wnioskodawca                                                                                      Współmałżonek/ * osoba wspólnie zaciągająca kredyt* 

 
Nazwisko i imię  

  

 

      Imiona rodziców 
  

 

      Pesel  
  

 

Adres  
zamieszkania   

 

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

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

 

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

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

 
I.   Informacje o wnioskowanym kredycie   

  
Kwota kredytu       .................................... zł 

 
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Okres kredytowania: ……………. miesięcy ;   

 
Spłata kredytu:                                                                                                               
w ratach miesięcznych 

 - malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe);                                                                                                               

 - annuitetowych  (równe raty kapitałowo- odsetkowe); 

  
płatnych  do …….….  dnia każdego miesiąca,   począwszy od …………………….…..…..…….. r. 

 
Sposób informowania  Kredytobiorców / Poręczycieli  
o zmianach umownych w okresie kredytowania:  
(zmiana oprocentowania, taryfy prowizji i opłat, 
doręczenie harmonogramu  spłat po zmianach) :  

informacje o zmianach oprocentowania kredytu:  
  -  w placówkach Banku    - na stronie internetowej  [http://www.bslukow.pl]             

 -  inny sposób  

…………………………………………………………………………………………..…………………..…..                                         
2)     odbiór nowego harmonogramu  (w przypadku zmiany oprocentowania, nadpłaty kredytu   
        przeliczony harmonogram na kolejne 3 miesiące):   
  - osobiście w placówkach Banku   - inny sposób (podać jaki) 

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

wyrażam zgodę*  nie wyrażam zgody * na zmianę warunków kredytowania  - rodzaj produktu, kwota kredytu, okres spłaty, zabezpieczenie -                    
   w przypadku: braku zdolności kredytowej/ podwyższonego stopnia ryzyka kredytowego ; 
Sposób zapłaty prowizji    - wpłata przez Wnioskodawcę gotówką w kasie Banku w dniu wypłaty kredytu,                                                                 

  - pobranie przez Bank z  rachunku w Centrali*/ Oddziale* Banku w dniu wypłaty kredytu;          
Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:  
1) obowiązkowo  dla wszystkich rodzajów kredytów  konsumpcyjnych 
    - weksel własny in blanco 2 szt wraz z deklaracją wekslową, 

    - pełnomocnictwo do posiadanego rachunku senior/ror w Banku nr:   ……………………………………..……………………………………….………; 

    -  inne (należy podać) :  ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..; 

2) 2)      zabezpieczenia dodatkowe :  - wymagane w zależności od oceny zdolności kredytowej/ stopnia ponoszonego ryzyka kredytowego                                             
    -   poręczenie  wekslowe następującej osoby*/osób*: ………………………………………………………………………………….……………………….… 

    -  inne (należy podać) :  ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..; 

II.     Oświadczenia Wnioskodawców: 
1.    Oświadczam, iż  wnioskowany kredyt   przeznaczę  na cele nie  związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową.       
2.    Nie ubiegam się*/ubiegam się o kredyt*/ pożyczkę* w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty,   
       proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): ......................................................................................................................................................................................... 
  
   

 

Miejscowość, dnia ..................................................................................... (podpis/y Wnioskodawcy)    ....................................................................    
 

 

Jednostka organizacyjna Banku, w której przyjęto wniosek: Centrala/*Oddział*/Filia/*Punkt kasowy* w …………………………………………………..……….……… 

Data wpływu …………………......................... 

      

Nr w rejestrze: ……….…/D/SE/…../ ……… 

Podpis pracownika Banku przyjmującego 
wniosek ………………………………… 

 Opłata przygotowawcza  - …………… zł 
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WYPEŁNIA BANK 

 
  Wniosek o kredyt:  
 
*1)    zweryfikowano pod względem kompletności ……………………………………………………….. w dniu ............................................... r.,  
 
      
*2)    zaopiniowany przez pracownika Banku  ……………………………………………………………  w dniu ................................................ r.,  

                                                                                                                 
*3)    zweryfikowany przez: ………………………………………. ………………………………………… w dniu ............................................... r., 

                     
*4)    zaopiniowany przez komitet  kredytowy  w dniu …………………..…………… r.   nr protokołu ………………………..………….. 
 

 
DECYZJA KREDYTOWA 

 

1. Podejmuję*/ podejmujemy* decyzję o zawarciu transakcji kredytowej na poniższych warunkach: 

1) Rodzaj transakcji kredytowej: udzielenie kredytu „Senior 65+”  

2) Kwota i waluta:  ................................. zł, słownie złotych: …………………………………………………………………………… ; 

3) Okres kredytowania: ............. miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej;    

4) Sposób spłat rat kredytu i odsetek: malejące*/ annuitetowe* 

5) Terminy spłaty rat:  

a)  kapitałowych:  miesięcznie, począwszy od ………………………………….. r.,  

b)  odsetkowych:   miesięcznie, począwszy od ……..…………….……….……. r.;                                  

6) Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym 

3 M WIBOR + …….…… % marży Banku 1 tj. w dniu podjęcia decyzji ……………….…..% ;  

7) Prowizja:  …………….. zł, tj. ………….. %  od kwoty udzielonego kredytu - płatna najpóźniej w dniu wypłaty kredytu; 

8) Zabezpieczenie: 

a) weksel własny in blanco sztuk 2 wraz z deklaracją wekslową ; 

b) *pełnomocnictwo do rachunku senior/ror* Wnioskodawcy w Banku; 

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

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

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

9) Warunki uruchomienia:  zapłata prowizji od kwoty udzielonego kredytu; ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 8*    

/ ustanowienie zabezpieczeń w formie*: ……………………………………………………………………………………………………………………..  

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

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

10) Inne warunki: …………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

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

11)  Odstępstwa od regulacji obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Łukowie dotyczące danej transakcji: 

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

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

12)  Decyzja kredytowa jest ważna  30*/90* dni.  
 

2. Podejmuję* / podejmujemy* decyzję o odmowie udzielenia wnioskowanego kredytu z powodu 
:……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…...… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….………………….. 

 

 
…………………………………., dnia .................................                     …………………………….……............................................................ 

                                                                                                / podpis (y) osób podejmujących  decyzję  kredytową /  
O decyzji zawiadomiono nas/mnie  pisemnie* /ustnie * / telefonicznie*;  
Bank wręczył nam/mnie formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim  z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 126, poz. 715)  
 
 
 
Łuków, dnia   ........................................                                                                          Podpis /y/: ................................................................................ 
 
* - niepotrzebne skreślić;                   x – właściwe  zaznaczyć; 
 

 
1   stawka WIBOR obliczona jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania – zmiana oprocentowania obowiązuje  od 01 dnia  następnego kwartału;              

 

 


