Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić X.

numer wniosku:
miejscowość:
data:

-

-

Bank:

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Kwota kredytu:

PLN

,
własne potrzeby konsumpcyjne

Cel kredytu:

konsolidacja zobowiązań

konsolidacja zobowiązań i własne potrzeby konsumpcyjne
Cel Kredytu EKO:

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych*
zakup i montaż nowej instalacji grzewczej, jakiej*
zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej*
pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej*
zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków
mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia*
zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu*
zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej
wody użytkowej*
pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej
w ramach realizacji kredytowanej inwestycji*
zakup sprzętu AGD A+++*
zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków*
inne

Okres kredytowania:

miesięcy

Dzień płatności raty:

dzień miesiąca

Forma spłaty kredytu:

raty równe

raty malejące

zmienne – stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR (zgodnie z Tabelą oprocentowania
produktów bankowych w SBL w Zakrzewie) i stałej marży banku

Oprocentowanie:

ze środków własnych kredytobiorcy

Prowizja:

z kwoty kredytu

Zabezpieczenie kredytu:

kredyt bez zabezpieczeń

weksel własny in blanco

ubezpieczenie kredytobiorcy

poręczenie cywilne

pełnomocnictwo do rachunku

poręczenie wekslowe

inne
Sposób pobrania kosztów
ubezpieczenia kredytobiorcy
Forma wypłaty kredytu:
dane właściciela rachunku:
nr rachunku:

z kwoty kredytu

ze środków własnych kredytobiorcy

(dopuszcza się dla składki pobieranej
jednorazowo)

przelew na rachunek

wypłata w kasie Banku

Rachunek do obsługi kredytu:

ROR

rachunek spłaty kredytu

dane właściciela rachunku:
nr rachunku:
Posiadam
/
deklaruje
założenie w Spółdzielczym
Banku Ludowym w Zakrzewie
rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego
przed
podpisaniem
umowy
kredytowej

tak

Rezygnuję z przesyłania przez
Bank korespondencji w formie
papierowej, na rzecz
elektronicznych kanałów
dostępu (w szczególności: e1
maila / trwałego nośnika )

tak

nie

nie

Potwierdzam złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego:
1) Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych,
2) Klauzuli informacyjnej (dot. przetwarzania danych osobowych przez BIK S.A.),
3) Upoważnienia (dot. przetwarzania danych osobowych przez BIG InfoMonitor, BIK S.A. oraz ZBP).
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we
Wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego są prawdziwe i nadal aktualne.
imię / imiona i nazwisko
PESEL
podpis
wnioskodawcy/ów poręczyciela/li

*) dotyczy Kredytu EKO!

1

Po wdrożeniu usługi przez Bank.

