
Załąc':nik nr I. do Instn*cji kredytoll.anić| d.icłlalności gosPodarczeJ

BANK sPoŁDZIELCZY W KŁODZKU

WNIOSEK KREDYTOWY

PEŁNA NAzwA I SIEDZIBA wNlosKoDAWcY

Telefon
e - mail

RODZAJ KREDYTU
a Kredlt obroto$J w rachunku kredl.towym o Kred}t inwesĘcyjny w rachunku kredytowym

D Kred)'t obrotorvy w rachunku kredyton'ym
dla Małych i Srednich Przedsiębiorstw

o Kredlt inwestycyjny w rachunku kredytouym
dla Małych i Srednich Przedsiębiorstw

D Kred}t obrotowy w rachunku bieżącym o Kred).t pomostowy
(udzieIany w ramaclr przedsięwzięó
dofinansowvwanYclr ze źródeł zewnętrznych)

o Kredyt obrotowy płatniczy

WNIOSKOWANA KWOTA

sŁoWNIE ZŁoTYcH

NR WNIOSKU W REJESTRZE:

DATA ZŁoZENIA wNIoSKU

WNIOSEK KOMPLETNY O TAK tr NIE

DATA ZŁoZENlA KoMPLETNEGo WNlosKU

STATUS KLIENTA O KLIENT BANKU O NOWY KLIENT

OKRES KREDYTOWANIA od do

PRf EDMIOT KREDYTOWANTA

PROPONOWANA FORMA URUCHOMIENIA KREDYTU
tr Jędnorazowo
o w transzach w form ię załacznika

PRoPoNoWANA FoRMA SPŁATY KAPITAŁU PRoPoNoWANA FoRMA SPŁATY oDSETEK
D iednorazowo o iędnorazowo
o w ratach:

D miesięcznych
o kwafialnych
o innych (przedstawić w fbrmie załącznika)

LJ \ł ratacn :

o miesięcznych
o kwartalnych
D innvch (przędstawić w formie załącznika)

KARENCJA w sPŁAcIE KAPITAŁU mieslęcy



Zatąc:nik nr l' do lnsIrukc,ii kredvtoy,dnia d:iałalności gospoddfc:ej

PRoPoNoWANA FoRMA PRAWNEGo ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU
B weksel własny in b|anco wraz Z dękIaracią wekslową ! hipoteka
E poręc/ęnie wg prawa \Ąeks|o\r!eqo Iub c\wiIneqo O zastaw ręlęstrow!
D Dełnomocnictwo do dvsDonowania środkami na rachunku tr przewłaszcZęnlę
LJ lnne :

OSWIADCI,ENIA I I\FORMACJE

l,]]'']"liid.1i jlj::i:::::::]: 
::: 

-"bec mnie/ nas postępowanie sądo\łe c}'wilne/ karnc* w spnwie

C)ś\\iadL'Zlm/).7rjestem/śmy/ nie i€st€m/śmy* członkiem Banku Spółdzielczego rv Kłodzku
ośrtiadczanr/1'. Żc |ączą/ nie lączą* mnie/nas
Sf'olJ/i(1.,/(to rr K lod,t ku. o.ohdr i,/,rimuid.) mi
Nadzorczei t]anku bądŹ Zarządzic Bankll'

po\liŁania kapitało\Ąe/ organizac)'jne/ personalne zczłonkalni Banku
kielo\\nicze stanowiska w tym l]anku lub pclniąc)mi funkcie N Rad7ie

(imię i na:viŚko' ądres :ąnies:kąnia osób Dovią-.(lnvch : 
']/nioskodav,cą 

orąz charakter po|'ią:ań)
Uporvażniam/;'Bank Spółdzielcz1'rr Klodzku do sprarł.dzenia rviary'godności danych zarvartych we wniosku i Załączonych
dokurnentach.
Prz1'jmuję/emy do rviadomości intilrmację Banku Spóldzielczego rv KłodzkLr. żt

l. Bank spółdziclczy rv Klodzku z siedzibą rv Klodzku. prz1' Pl' Bolesława Chrobrego 4, będzię administratorem mo'ch/
naszych danych osobowych w tozumieniu ustaw)' z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie dan)ch osobowych (Dz. U.
7 2002r' Nr 101. poz.926. z póŹn, zm):

2- Dane te przętwarzanę będą przcz Bank spółdzielcz)' w Kłodzku \\ ce]u rozpatrzenia ninieiszego lvniosku oraz
zawarcia ircalifacji umowy kredy|owej. a takżę rt cęlach okreś]on}'ch \ł art' 23 ust' l pkt 5 usta\r)'o ochronie danvch
osobowych;

3' Bank Spółdziclczy \\ Kłodzku nie będzie udostępniać q'ch danych innym podmiotom. z wyjątkiem podmiotów
iokoliczności ujawnienia dan)'clr przeu'idzianych w usta\'ie zdnia 29 sierpnia |997r. Prawo banko\Ą'e (Dz' U.
f 2002r." Nr .72' poz' 665. z późn' zr||') olaz inn}'ch przepisach powszcchl]ic obo\\iązując)ch' W szczególności Bank
będzie przekazylva] dane do insłtucjj ut\łorzonych na podstatlie ań' l05 us1' il ustarv}' Prawo bankowc. w tyn do
Systcmu BANKowY REJESTR. którego administratorem danych icst Z\\ iązek Bankó.$' Polskich z siedzibą
w warsza\ric. prz), uI' Kruczko{skiego 8. w prz}'padku przcdłoicnia tałszyrv1ch dokumen1(iw lub 7łożeniJ
nieprarvdziwych oświadczeń w celu uzvskania krcd}tu lub nogąc}'ch w innr' sposób narazić Bank na stra|y oIaZ
lv prz1.padku. gdy Kredytobiorca. pomimo odrębnego u.ę7wania' nic spłaci rv1.maga1n)'ch zobo\\iąfa]i wobec Banku:

4. Przysługujc mi/ nam pra\ro do $g]ądu do dan}ch o|az ich poplawiania Zgodnie Z źrń. 32.35 ustaw) o ochronic danych
osobow)ch:

5. Podanic danvcl] icst dobrowolne.
Na podstawic ań.47 ust' 2 ustaw-"- z dnia ]4 lutego 200] r- o udostępnianiu inf.ornacjj gospodarcz;'ch (Dz' U- Nr 50. poz.
424. f póżn. Zln') uporvazniarn I}ank Spółdzic]czy w Kłodzku do w}'st.U]ienia do Kraiowego Reiestru Długów Biura
Intbrmacii Gospodarczej S.A. o ujarvnienie intbrmacii gospodarczvch dot}'cZących moich zoborviazań.
ośrviadczam/y pod rygolem odporviedzialności karnej pżc$idZianej w ań' 297 N ] Kodeksu karnego. Źe inlormacje podanc
\! t}'m \\'niosku sąZ8odnc zc stanem laktycfn)'m.

osoBA WYZNACZoNA Do KoNTAKTU Z BANKIEM sPoŁDz\ELCZyM W KŁODZKU
Imię iNazwisko
Telefon

ę - maiI

( miej scorvość" data) (p ięczęć firmo,.'a oraz n"Jli.,: ;;;;;;. 
" .""i"lą.l..Il 

w,'l",i."l".''.i l

B uafnacfyć..X..odporviedniepole
* niepotrzebneskreślić


