Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów osobom fizycznym

1.12.2018r.

Placówki Banku :
Poczesna ul. Bankowa 1 tel. 34 37 11 233
Kamienica Polska ul. Konopnickiej 133 tel. 34 37 11 240
Olsztyn Pl. Piłsudskiego 6 tel. 34 37 11 234
Wrzosowa ul. Długa 19 tel. 34 37 11 237
Nierada ul. Targowa tel. 34 3711243

Bank Spółdzielczy w Poczesnej

KWESTIONARIUSZ OSOBY WSPÓŁODPOWIEDZIALNEJ ZA KREDYT
Część I

Dane personalne osób współodpowiedzialnych za kredyt
Wnioskodawca współodpowiedzialny I
Współmałżonek wnioskodawcy
współodpowiedzialnego I)

Nazwisko
Imię
Imiona rodziców
Numer PESEL
Żonaty * Zamężna* Wolny*
( * niepotrzebne skreślić )

Stan cywilny

Żonaty * Zamężna* Wolny*
(* niepotrzebne skreślić )

Seria i numer dowodu osobistego
Data wydania dowodu
osobistego
Nazwa organu wydającego
dowód osobisty
Adres zameldowania :
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu/ mieszkania
Nr kodu pocztowego i nazwa
placówki pocztowej
Adres zamieszkania w przypadku
gdy jest inny niż adres
zameldowania :
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu / mieszkania:
Nr kodu pocztowego i nazwa
placówki pocztowej:
Nr telefonu kontaktowego

Część II

Dane o wnioskowanym do udzielenia kredycie

Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt w kwocie ........................ (słownie: ...........................
...........................................................) wspólnie z Panem(ią) ................................................... zam. w
........................................................ zgodnie z wnioskiem kredytowym z dnia .....................................

Część III

Dane o dochodach Wnioskodawców współodpowiedzialnych
Źródło dochodu
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Kwota dochodu miesięcznego netto w złotych

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Liczba osób włącznie z Wnioskodawcami pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym i będących na wyłącznym utrzymaniu przez
Wnioskodawców
1

Przez źródło dochodu rozumie się : zatrudnienie, emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny, działalność gospodarczą

Część IV

Dane o ponoszonych kosztach w gospodarstwie domowym

Rodzaj kosztów
Wydatki na cele bytowe rodziny obejmujące : żywność , odzież
i obuwie, leki, środki utrzymania czystości , wydatki
mieszkaniowe ( czynsze, ogrzewanie , wodę i ścieki, energię
elektryczną ) oraz inne nie wymienione powyżej wydatki bytowe
.
Wydatki o charakterze alimentów lub rent płacone przez
Wnioskodawców na rzecz uprawnionych osób.
Wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów i odsetek od
kredytów .

Część V

Miesięczna kwota w złotych

Informacja o zobowiązaniach finansowych Wnioskodawców współodpowiedzialnych

Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz udzielone poręczenia kredytów i pożyczek
Nazwa banku/ów lub innej/ych instytucji
finansowej(ych) , które udzieliły kredytu lub pożyczki albo
, w których udzielono poręczenia kredytu lub pożyczki

Część VI

Wysokość raty
miesięcznej z
odsetkami

Kwota kredytu lub
pożyczki

Ostateczny termin
spłaty

Informacja o stanie majątkowym Wnioskodawców współodpoiwdzialnych
Nieruchomości
Położenie/ adres nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Czy nieruchomość została obciążona
hipoteką lub innym prawem rzeczowym (
wpisać : tak, nie )

Maszyny, urządzenia i środki transportu
Nazwa maszyny, urządzenia lub środka
transportu

Wiek w latach

Szacunkowa wartość z
złotych

Czy maszyna, urządzenie lub środek transportu
zostały obciążone zastawem lub przewłaszczone na
zabezpieczenie kredytu lub pożyczki ( wpisać :tak ,
nie )

Informacja o posiadanych rachunkach bankowych
Nazwa Banku

Kwota środków na
rachunku

Kwota zadłużenia debetowego
na rachunku
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA OSOBY WSPÓŁODPOWIEDZIALNEJ ( wymagane jeżeli współmałżonek nie
będzie osobą współodpowiedzialna za kredyt)
Ja ....................................................... legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i numer ...................................
wydanym w dniu ....................... przez .....................................oświadczam, że znana mi jest treść wypełnionego
niniejszego kwestionariusza i wyrażam bezwarunkową zgodę na zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczym w Poczesnej
przez mojego współmałżonka, co potwierdzam własnoręcznie złożonym podpisem.
.........................................
miejscowość

......................................
data

.......................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -zwane dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w
Poczesnej jako zbierający informacje od osoby , której dane dotyczą , przekazuje informacje dotyczące :
1.
Administratora danych osobowych - Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w
Poczesnej z siedzibą w Poczesnej ul. Bankowa 1, 42-262 Poczesna, dalej w treści informacji : Administrator lub Bank . W sprawach
ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pod adresem e -mail: info@bspoczesna.pl , lub pod
numerem telefonu 34 37 11 233 lub pisemnie na podany adres siedziby Administratora .
2.
Podstawy podania danych osobowych i celu ich przetwarzania Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe aby :
1)
podjąć decyzję kredytową na podstawie złożonego wniosku o udzielenie kredytu lub gwarancji bankowej
, a w
przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu lub gwarancji bankowej
, również w celu zawarcia i zrealizowania umowy
kredytowej lub umowy udzielenia gwarancji bankowej . Jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
2)
przekazywać Pani/Panu materiały marketingowe usług i produktów własnych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku BPS
oraz Grupy Zrzeszeniowej Banku BPS (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps);
3)
na potrzeby prowadzonej działalności , w tym w celach :
oceny ryzyka kredytowego,
statystycznych i analitycznych ,
obsługi reklamacji ,
dochodzenia i sprzedaży wierzytelności,
archiwizacji ,
spełnienia obowiązków , które ciążą na Banku , gdyż wynikają z przepisów prawa , w tym np. dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy.
3.
Obiorców danych osobowych –
Aby Bank mógł wykonać czynność podjęcia decyzji kredytowej na podstawie złożonego wniosku kredytowego lub o udzielenie
gwarancji bankowej oraz wykonać umowę udzielenia kredytu lub gwarancji bankowej , realizować prawa i obowiązki wynikające
z przepisów , będzie mógł przekazywał dane osobowe i informacje o zobowiązaniach :
1) instytucjom , które przetwarzają i przekazują informacje o historii kredytowej , np. Biuru Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie,
2) podmiotom z Grupy Kapitałowej oraz Zrzeszeniowej Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi
Administrator współpracuje, np. zakłady ubezpieczeniowe, firmy informatyczne , firmy windykacyjne , firmy kurierskie,
3) instytucji , które prawo upoważnia do przetwarzania danych , w ramach nadzoru nad Bankiem, np. KNF, UOKIK,.
4.
Prawa do sprzeciwu.
1)
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku
do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
2)
Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć pisemny wniosek.
5.
Okresu przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1)
przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub gwarancji bankowej , a po jego
wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5
Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 10 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą
udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2)
dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5 Prawa
bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3)
dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego
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przekazania.
6.
Praw osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)
prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)
prawo przenoszenia danych;
6)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.
Zautomatyzowanego podejmowanie decyzji
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także
wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULE UDZIELANYCH ZGÓD
1. Wyrażam/y zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania oraz w celu przekazywania ( telefonicznie,
sms, środkami komunikacji elektronicznej , pocztą) materiałów marketingowych usług i produktów własnych Banku oraz Grupy
Kapitałowej oraz Zrzeszeniowej Banku BPS (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps);
Wnioskodawca/ Kredytobiorca
Współmałżonek Wnioskodawcy/Kredytobiorcy
TAK
NIE
TAK
NIEPoręczyciela
NIE DOTYCZY
[Wyrażenie przez Panią/Pana zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody w pkt. 2,3 i 4 skutkować będzie
niemożliwością zawarcia umowy kredytu.]
2)
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) na wystąpienie przez Bank do Krajowego Rejestr Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
Wnioskodawca /Kredytobiorca
Współmałżonek Wnioskodawcy/Kredytobiorcy
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
TAK
NIE
3) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) na występowanie przez Bank za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
Wnioskodawca /Kredytobiorca
Współmałżonek Wnioskodawcy/Kredytobiorcy
TAK

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

4) na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji
stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia:
Wnioskodawca /Kredytobiorca
TAK
NIE

TAK

Współmałżonek Wnioskodawcy/Kredytobiorcy
NIE
NIE DOTYCZY

2. Oświadczam , że :
1) otrzymałem/am od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,
uzyskałem/am wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, oraz mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem
kredytowym.
2) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie we wniosku kredytowym oraz zawarte w składanych
załącznikach do wniosku kredytowego są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ADMINISTRATORA ORAZ UDZIELENIA ZGÓD W POWYŻSZYM
ZAKRESIE I ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ

_________________________________________

_________________________________________________

(miejscowość, data)

(podpis/y Wnioskodawcy/Kredytobiorcy oraz
Współmałżonka Wnioskodawcy/kredytobiorcy )
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