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Wpisano do rejestru wniosków pod nr ….......................................... dnia …...........r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE KREDYTU*/POŻYCZKI*____________________________
1.
2.
3.

Wnoszę o udzielenie ww. kredytu*/pożyczki* w kwocie __________________ zł (słownie: ___________________________)
na okres ___miesięcy, w tym __________m*/ce* karencji w spłacie kapitału kredytu 1, z przeznaczeniem na
__________________________________________________________.
Oświadczam, że środki wypłacone na podstawie udzielonego kredytu nie zostaną przeznaczone na cele związane z
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Kredyt/pożyczkę* zobowiązuję się spłacić w okresie _______ m-cy, w ratach miesięcznych malejących*/równych
(annuitetowych)* płatnych do _____ dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca _____________________ __________ r., w formie:

□** bezgotówkowej z mojego/naszego ROR nr _________________________________________________ prowadzonego
przez Bank

□** wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych: dokonanych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym */, w innym Banku */
4.

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić prowizję w formie:

□** wpłaty gotówkowej*
□** przelewem z rachunku nr ____________________________*
□** kredytowania tj. w drodze powiększenia wnioskowanej kwoty

kredytu/pożyczki o wartość prowizji obliczonej od

wnioskowanej kwoty kredytu wraz z prowizją.
Wyszczególnienie

Wnioskodawca

Wnioskodawca /Współmałżonek*/Uczestnik
transakcji

Imię i nazwisko
Miejsce stałego zamieszkania
(adres, kod pocztowy, nr telefonu)
Imiona rodziców
PESEL
NIP

Dokument tożsamości
Dowód osobisty*/ paszport*/
karta stałego pobytu*

Seria ........... nr ........................................................

Seria ........... nr .......................................................

Wystawca: ...............................................................

Wystawca: ...............................................................

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

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

Data wystawienia: ...................................................

Data wystawienia: ...................................................

kawaler(panna)*/żonaty(mężatka)*/wdowiec(wdowa)*
/rozwiedziony(rozwiedziona)*/separacja*

kawaler(panna)*/żonaty(mężatka)*/wdowiec(wdowa)
*/rozwiedziony(rozwiedziona)*/separacja*

rozdzielność*/wspólnota majątkowa*/nie dotyczy*

rozdzielność*/wspólnota majątkowa*/nie dotyczy*

........................................... zł.

............................................... zł.

……………………..

……………………..

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

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

………………………

………………………

........................................ zł.

......................................... zł.

……………………………zł

……………………………zł

Adres e-mail**
Stan cywilny

Wykształcenie
Miesięczny dochód netto
Ilość osób w gospodarstwie
domowym:
- osoby dorosłe (w tym dzieci
powyżej 18 roku życia
- dzieci w wieku od 0 do 18 lat
Wydatki w gospodarstwie
domowym. Oświadczenie
(czynsz, energia, gaz, telefon,
inne stałe opłaty i konsumpcja)
Inne stałe miesięczne wydatki
(zasądzone alimenty, wypłacane
renty, miesięczna rata z tytułu
pożyczki w kasie zapomogowo pożyczkowej
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Karencja możliwa jest tylko w przypadku kredytu konsolidacyjnego
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Posiadam majątek
(m.in. nieruchomości, pojazdy,
lokaty bankowe, itp.) należy podać
wartość i rodzaj majątku

Nazwa

Wartość

Posiadam rachunek ROR (konto
osobiste) w: (podać nazwę
banku i nr r-ku)
.................................................................
.................................................................
Aktualne moje zadłużenie z
tytułu kredytu/pożyczek wynosi
(Nazwa wierzyciela, aktualna
kwota zadłużenia, wysokość
miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej)

Wysokość przyznanych
kredytów w
ROR/Debetów/limitów przy
kartach kredytowych

Suma zaległości w spłacie
zobowiązań (kredyt, pożyczki,
inne zobowiązania np. z tytułu
dostaw mediów) – podać kwotę i
oznaczenie wierzyciela
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę
w innym Banku lub instytucji

Nazwa
Kwota
wierzyciela zobowiązan
ia

Typ Kredytu

Kwota

Nazwa wierzyciela

Nazwa Banku/instytucji :
.............................

Zadłużenie z tytułu
poręczonych zobowiązań
(Nazwa wierzyciela, aktualna
kwota zadłużenia, wysokość
miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej)
poręczonego zobowiązania
Informacja o egzekucji
sądowej/administracyjnej oraz
postępowaniu upadłościowym

4.

5.

Kwota
pozostała
do spłaty

Nazwa
Kwota
wierzyciela zobowiązan
ia

Wartość

.................................................................
.................................................................
Obciążenie
miesięczne

Nazwa Banku

Kwota zobowiązania

Kwota wnioskowana:
.............................zł.
Kwota
pozostała
do spłaty

Nazwa

Obciąż. mczne

Egzekucja jest/nie jest* prowadzona
Prowadzono*/nigdy nie prowadzono* egzekucji w
stosunku do mojej osoby
Prowadzono*/nigdy nie prowadzono* postępowania
upadłościowego w stosunku do mojej osoby
Ogłoszono*/nigdy nie ogłoszono* mojej upadłości

Nazwa
wierzyciela

Kwota
zobowiąza
nia

Typ Kredytu

Kwota

Nazwa wierzyciela

Nazwa Banku/instytucji :
.............................
Nazwa
wierzyciela

Kwota
pozostała
do spłaty

Kwota
zobowiąza
nia

Obciążenie
miesięczne

Nazwa Banku

Kwota zobowiązania

Kwota wnioskowana:
.............................zł.
Kwota
pozostała
do spłaty

Obciąż. mczne

Egzekucja jest/nie jest* prowadzona
Prowadzono*/nigdy nie prowadzono* egzekucji w
stosunku do mojej osoby
Prowadzono*/nigdy nie prowadzono* postępowania
upadłościowego w stosunku do mojej osoby
Ogłoszono*/nigdy nie ogłoszono* mojej upadłości

Jako prawne zabezpieczenie kredytu proponuję:
1) hipotekę na nieruchomości stanowiącej własność/ użytkowanie wieczyste lub na ograniczonym prawie rzeczowym
...................… dla której/-ego prowadzona jest przez ...........................................................…..… (określenie sądu)
księga wieczysta KW nr ............................................, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości; *
2) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; *
3) wskazanie Banku jako uposażonego na wypadek śmierci w umowie ubezpieczenia na życie;*
4) inne zabezpieczenia: */ ………….……...........................................................................................................….
……………………………………………………
5) Do czasu ustanowienia hipoteki proponuję ustanowienie następującego zabezpieczenia przejściowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bank informuje Wnioskodawcę, że:
1) ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w bazach
danych lub zbiorach danych, o których mowa poniżej,
2) jeżeli Wnioskodawca odmówi przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji jego zdolności kredytowej,
kredyt może nie zostać udzielony.
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6.

7.

8.

9.

Bank oświadcza, że nie współpracuje z żadnym rzeczoznawcą majątkowym bądź podmiotami zrzeszającymi
Rzeczoznawców Majątkowych. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczenia wyceny nieruchomości będącej przedmiotem
finansowania. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odpowiedzialnego za niniejszą wycenę, kierując się własnymi kryteriami
wyboru, potrzebami, sytuacją finansową i osobistą, preferencjami oraz celami.
Bank nie wykonuje usług doradczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nie zalecamy Państwu tego konkretnego rodzaju kredytu hipotecznego.
Jednak w oparciu o Państwa odpowiedzi na niektóre pytania podajemy informacje na temat tego kredytu hipotecznego, tak
by mogli Państwo sami podjąć decyzję.
Prawdziwość i zgodność ze stanem faktycznym powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 KK. Jednocześnie potwierdzam/y swym podpisem odbiór wzoru umowy
kredytowej/pożyczki* stosowanej przez Bank oraz Regulaminu udzielania kredytów hipotecznych w Podkarpackim Banku
Spółdzielczym.
Oświadczam/y ponadto, że:

□** otrzymałem/liśmy od Banku wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągnięcia zobowiązania
kredytowego,

□** otrzymałem/liśmy od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych przez nas wątpliwości,
□** mam/y świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym
Uwaga! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami, Bank jest zobowiązany przekazać konsumentowi decyzję kredytową na trwałym nośniku w
dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania niniejszego wniosku. Konsument może jednak wyrazić zgodę na wcześniejsze
przekazanie decyzji kredytowej. W związku z powyższym prosimy o właściwe wypełnienie treści poniższego oświadczenia:
Wyrażam/y zgodę*/nie wyrażam/y zgody* na przekazanie mi/nam decyzji kredytowej Banku na trwałym nośniku przed
dwudziestym pierwszym (21) dniem od dnia złożenia niniejszego wniosku.

(data i podpis/y Wnioskodawcy/ów)

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA
Ja niżej podpisany/a __________________________s/c_______________ leg. się dow. osob.serii________ nr_____________
wydanym
przez
____________________
dnia_____________
PESEL_______________________
zam.________________________ oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża/żonę*
_________________________ ww. kredytu/pożyczki* w kwocie _____________ na okres _________.

(data i podpis/y Wnioskodawcy/ów)
*) niepotrzebne skreślić
**) zaznaczyć przez wstawienie znaku X

KLAUZULA INFORMACYJNA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, zwany dalej
także jako „Bank”, dane kontaktowe Banku: tel. +48 13 46 55 800, fax. +48 13 46 55 801; e-mail: centrala@pbsbank.pl; adres strony internetowej:
www.pbsbank.pl
2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną
przetwarzania danych osobowych w Banku, pod numerem telefonu +48 13 46 55 809 lub pod adresem e-mail: iod@pbsbank.pl
3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z
Bankiem, w tym w przypadku umów kredytu/pożyczki w celu przeprowadzenia procesu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (art.
6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), 2) realizacji zawartej z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), 3) marketingu oraz promocji produktów i
usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1, lit. a Rozporządzenia), w przypadku wyrażenia stosownej zgody, 4) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności
kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym także ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (art. 6
ust. 1, lit.a Rozporządzenia), 5) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzoną działalnością bankową art. 6 ust. 1,
lit.c Rozporządzenia), 6) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1,
lit.f Rozporządzenia), 7) dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:1) Biuro Informacji
Kredytowej S. A., 2) Związek Banków Polskich, 3) Bank Polskiej Spółdzielczości S. A., 4) Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A., 5) Santander Bank Polska
S. A., 6) Ministerstwo Finansów, 7) Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 8) Komisja Nadzoru Finansowego, 9) biura informacji gospodarczej, 10)
banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 11)
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podmioty świadczące na rzecz Banku usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności bankowej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy,
ubezpieczyciele i kancelarie prawne, przy czym wyłącznie na stosownej podstawie prawnej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem: 1)
w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres
przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody, 2) w zakresie wypełniania obowiązków
ustawowych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia
tych obowiązków przez Bank, 3) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank – do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, 4) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego
wypełnienia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, 2) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, 3) prawo
do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art.
18 Rozporządzenia, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, 6) prawo do przenoszenia
danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a
zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym
momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Bankiem.
10. Informujemy, w związku z wymogami nałożonymi na Bank ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu (dalej „Ustawa PPP”), że Bank przetwarza Państwa dane osobowe opisane w art.36 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PPP, w celu realizacji
obowiązków z niej wynikających, tj w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia. Państwa dane są przetwarzane w szczególności w celu
przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i
weryfikacji Państwa tożsamości oraz tożsamości beneficjenta rzeczywistego, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Państwa,
z Bankiem oraz wykonywania obowiązku raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. P racownicy Banku mają prawo do żądania
dokumentów, pozwalających na identyfikację Klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta, a także
dokumentów koniecznych do oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu - w każdym przypadku. W razie odmowy okazania
dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji lub oceny ryzyka, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić realizacji
transakcji lub zawarcia umowy.
11. Informujemy w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, a także w trakcie trwania umowy, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:
1) realizacji procesu oceny zdolności kredytowej dla potrzeb zawarcia z Bankiem umowy i jej późniejszego wykonania, gdzie ocena ta dokonywana
może być na podstawie danych wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o określony produkt lub usługę oferowanych przez Bank, a także informacji
uzyskanych przez Bank w toku przeprowadzania tej oceny. W wyniku przeprowadzenia tej oceny może być podjęta automatycznie zgoda na zawarcie
umowy, odmowa jej zawarcia lub może powstać konieczność wydania przez Bank decyzji o charakterze indywidualnym
2) przeprowadzenia procesu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą PPP. W takim przypadku ocena
przeprowadzana jest w oparciu o dane wskazane w dokumentacji otrzymanej przez Bank przy złożeniu dyspozycji lub zleceniu przeprowadzenia
transakcji płatniczej, albo przy zawarciu umowy, w oparciu o konkretnie ustalone kryteria o charakterze ekonomicznym, geograficznym i
przedmiotowym. Na podstawie tak przeprowadzonej oceny Bank automatycznie kwalifikuje określoną transakcję do konkretnej grupy ryzyka, przy czym
kwalifikacja do grupy ryzyka nieakceptowalnego powoduje automatyczną blokadę realizacji określonej transakcji płatniczej bądź jej zgłoszenie do
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub innych organów wymiaru sprawiedliwości,
3) monitorowania Transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem rachunków bankowych (płatniczych), w tym w związku z korzystaniem z
wydanych przez Bank do rachunków bankowych Instrumentów płatniczych, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych,
w celu oceny ryzyka tych transakcji oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celu który obejmuje
wykrywanie nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji płatniczych, w celu wdrożenia środków bezpieczeństwa. Podstawę tych mechanizmów
stanowi analiza transakcji płatniczych z uwzględnieniem elementów, które są typowe dla danego użytkownika usług płatniczych w warunkach zwykłego
stosowania indywidualnych danych uwierzytelniających. W ramach mechanizmu monitorowania transakcji Bank uwzględnia m.in. wykaz elementów
uwierzytelnienia, które użyto w sposób nieuprawniony lub skradziono; kwoty każdej transakcji płatniczej; sygnałów wskazujących na obecność
złośliwego oprogramowania w którejkolwiek sesji procesu uwierzytelniania; w przypadku udostępniania urządzenia lub oprogramowania dostępowego
przez Bank - historię stosowania urządzenia lub oprogramowania dostępowego przekazanego użytkownikowi usług płatniczych i niestandardowego
korzystania z urządzenia lub oprogramowania dostępowego, poprzednie schematy wydatków indywidualnego użytkownika usług płatniczych; historię
transakcji płatniczych każdego użytkownika usług płatniczych; lokalizację płatnika i odbiorcy podczas transakcji płatniczej, w przypadku gdy urządzenie
lub oprogramowanie dostępowe pochodzi od Banku jako dostawcy usług płatniczych; identyfikację niestandardowych wzorców płatności użytkownika
usług płatniczych w stosunku do historii transakcji płatniczych tego użytkownika.

UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
Ja niżej podpisany(a):
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez: Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, Budynek Adgar Plaza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa („Biuro Informacji Kredytowej
S.A.”), Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, („Związek Banków
Polskich”), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa („InfoMonitor”), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11
B, 01-231 Warszawa, przekazanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków,
stanowiących tajemnicę bankową, w tym będących danymi osobowymi, powstałymi lub przekazanymi w związku ze złożeniem
przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy czynności bankowych.
TAK

NIE
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2. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U.2017 poz. 1876 ze zm.) w
związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz. U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku do
pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77

(BIG InfoMonitor) lub Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we

Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku
danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku do pozyskania z
BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
TAK

NIE

3. Wyrażam zgodę na włączenie moich danych osobowych, do zbioru danych przetwarzanych przez Podkarpacki Bank
Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w związku z ubieganiem się o kredyt/pożyczkę*, a następnie w związku z ewentualną
realizacją umowy kredytowej/pożyczki*. Dane są zbierane dla celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego i
przekazywane są dobrowolnie.
TAK

NIE

4. Niniejszym upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy do weryfikacji wszystkich podanych przeze mnie informacji, zawartych
w niniejszym Wniosku i stanowiących moje dane osobowe, w tym informacji o moich dochodach, zobowiązaniach oraz
wydatkach, a także do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do tej weryfikacji.

TAK

NIE

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych (marketingowych)
dotyczących usług oferowanych przez Bank oraz podmioty z nim powiązane tj. PBSPartner Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy
ul. Kościuszki 22 i PBSFinanse S.A. z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, i w tym celu na przekazanie przez Bank moich
danych osobowych tym podmiotom, a tym samym otrzymywanie takich informacji, w tym informacji w rozumieniu art. 9 ust. 1
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących usług Banku, PBSPartner Sp. z o.o.,
PBSFinanse S.A., oraz podmiotów w imieniu których usługi są oferowane - za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
PBSBank24, aplikacji mobilnej PBSbank24mobile, pocztą elektroniczną na adres e-mail, powiadomieniem SMS na nr telefonu
komórkowego, telefonicznie – w formie kontaktu z konsultantem na wskazany nr telefonu, listownie - na adres do korespondencji.
TAK

NIE

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody
może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK, BIG InfoMonitor oraz ZBP. Przyjmuję do wiadomości, że
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
_________________
Miejscowość, data

_______________________________
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

WYPEŁNIA WSPÓŁMAŁŻONEK*/UCZESTNIK TRANSAKCJI*
Ja niżej podpisany(a):
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez: Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, Budynek Adgar Plaza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa („Biuro Informacji Kredytowej
S.A.”), Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, („Związek Banków
Polskich”), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-
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214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa („InfoMonitor”), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11
B, 01-231 Warszawa, przekazanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków,
stanowiących tajemnicę bankową, w tym będących danymi osobowymi, powstałymi lub przekazanymi w związku ze złożeniem
przez Wnioskodawcę wniosku skutkującego podjęciem przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy czynności bankowych.
TAK

NIE

2. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U.2017 poz. 1876 ze zm.) w
związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz. U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku do
pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77

(BIG InfoMonitor) lub Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we

Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku
danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku do pozyskania z
BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
TAK

NIE

3. Wyrażam zgodę na włączenie moich danych osobowych, do zbioru danych przetwarzanych przez Podkarpacki Bank
Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w związku z ubieganiem się o kredyt/pożyczkę*, a następnie w związku z ewentualną
realizacją umowy kredytowej/pożyczki*. Dane są zbierane dla celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego i
przekazywane są dobrowolnie.
TAK

NIE

4. Niniejszym upoważniam Podkarpacki Bank Spółdzielczy do weryfikacji wszystkich podanych przeze mnie informacji, zawartych
w niniejszym Wniosku i stanowiących moje dane osobowe, w tym informacji o moich dochodach, zobowiązaniach oraz
wydatkach, a także do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do tej weryfikacji.

TAK

NIE

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych (marketingowych)
dotyczących usług oferowanych przez Bank oraz podmioty z nim powiązane tj. PBSPartner Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy
ul. Kościuszki 22 i PBSFinanse S.A. z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, i w tym celu na przekazanie przez Bank moich
danych osobowych tym podmiotom, a tym samym otrzymywanie takich informacji, w tym informacji w rozumieniu art. 9 ust. 1
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących usług Banku, PBSPartner Sp. z o.o.,
PBSFinanse S.A., oraz podmiotów w imieniu których usługi są oferowane - za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
PBSBank24, aplikacji mobilnej PBSbank24mobile, pocztą elektroniczną na adres e-mail, powiadomieniem SMS na nr telefonu
komórkowego, telefonicznie – w formie kontaktu z konsultantem na wskazany nr telefonu, listownie - na adres do korespondencji.
TAK

NIE

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody
może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK, BIG InfoMonitor oraz ZBP. Przyjmuję do wiadomości, że
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Miejscowość, data

_______________________________________________________________
Czytelny Podpis Współmałżonka*/Uczestnika Transakcji*
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