Wniosek o kredyt dla osób pracujących w oparciu o umowę o pracę
Dane wnioskodawcy
Imiona*…………………………………………..Nazwisko*……………………………………………………………………...
Nazwisko rodowe………………………………..Nazwisko rodowe matki*………………………………………………………
Imiona rodziców*………………………………..Miejsce urodzenia*……………………………………………………………..
Data urodzenia*………………………………….PESEL*…………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu*……………………………….Stan cywilny*: a) panna/kawaler, b) żonaty/zamężna, c) wdowiec/wdowa,
d) rozwiedziony/rozwiedziona, e) rozdzielność majątkowa
Wykształcenie*: a) podstawowe, b) zawodowe, c) średnie, d) wyższe
Liczba osób w rodzinie…………………………...W tym dzieci…………………………………………………………………...
Dane telefoniczne
Numer telefonu stacjonarnego……………………………………Operator………………………………………………………..
Imię i nazwisko właściciela telefonu stacjonarnego………………………………………………………………..........................
Numer telefonu komórkowego…………………………………...Operator……………………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela telefonu komórkowego……………………………………………………………………………….
Rodzaj telefonu komórkowego: a) abonament, b) mix, c) karta
Adres zameldowania
Ulica*……………………………………………………………..Numer domu/lokalu*…………………………..........................
Kod pocztowy*…. - ……Miejscowość*…………………………Data zameldowania…………………………............................
Status mieszkania*: a) własne, b) spółdzielcze lokatorskie, c) komunalne, d) przy rodzinie
Adres do korespondencji
Ulica……………………………………………………………...Numer domu/lokalu……………………………………………
Kod pocztowy….-……..Miejscowość……………………………
Dane Twojego pracodawcy
Nazwa firmy……………………………………………………...NIP firmy……………………………………............................
Ulica……………………………………………………………...Numer domu/lokalu…………………………………………….
Kod pocztowy….-……..Miejscowość…………………………...Telefon stacjonarny ……………………………………………
Telefon komórkowy……………...
Moim źródłem dochodu jest*: a) etat, b) emerytura, c) renta stała, d) renta socjalna
Średni dochód wnioskodawcy*…………………………………..Umowa zawarta jest na czas*: a) określony b) nieokreślony
Jestem zatrudniony od*………………………………...................Jestem zatrudniony do…………………………………………
Zajmowane stanowisko: a) pracownik fizyczny, b) pracownik umysłowy, c) specjalista, d) inne
Dane uzupełniające
Twój średni dochód*……………………………………………………………………………………...
Wnioskuję o udzielenie kredytu w wysokości*……………………………………………………………………..
Okres kredytowania: a) 3 m-ce, b) 6 m-cy, c) 9 m-cy, d) 12 m-cy, e) 24 m-ce, f) 36 m-cy, g) 48 m-cy, f) 60 m-cy, g) 72 m-ce, h)
84 m-ce, i) 96 m-cy
Pozostałe informacje
Posiadam zobowiązania w innych bankach: TAK/NIE
Zobowiązania są regulowane: TAK/NIE
Nr konta……………………………………………………………………………………………………………..........................
Nazwa banku………………………………………………………Kwota pozostała do spłaty……………………………………
Regulamin
Administratorem danych jest "LENDER" ul. Targowa 66 paw. 31, 03-734 Warszawa. Dane są zbierane w związku ze świadczoną przez "LENDER" usługą i
mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością. Zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w ustawie Prawo bankowe, a w
szczególności bankom oraz instytucjom finansowym. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy kredytowej oraz umowy świadczenia usług z zakresu doradztwa
finansowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy kredytowej oraz umowy świadczenia usług w zakresie
doradztwa finansowego. W przypadku nie otrzymania kredytu zgadzam się na zniszczenie dokumentów.

* Dane obowiązkowe

…………………………………
Data i czytelny podpis

