
Załącznik nr 1  
do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach  kredytów hipotecznych 

w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu   
 
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 

 

Nr wniosku kredytowego................................................ 

 
WNIOSEK O  UDZIELENIE  KREDYTU   

MIESZKANIOWEGO/UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO*  
 

  Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imię i nazwisko   

Imiona rodziców   

Adres zamieszkania 

 

 
 

 

Cechy dokumentu 
toŜsamości 

  

PESEL   

Miejsce  pracy      

Nr telefonu   

Nr rachunku oszczędn.-
rozliczen. i nazwa banku 
prowadzącego rachunek 

  

 

Charakterystyka kredytu 

1. Zwracam się o udzielenie kredytu mieszkaniowego/uniwersalnego hipotecznego* w kwocie:  ........................... zł 

        Słownie złotych: ....................................................................................................................................... . 

        Przeznaczenie  środków z kredytu – cel kredytu …………………………………… . 

        Zabezpieczenie spłaty  kredytu- wpis  hipoteki na nieruchomości  KW ……………. . 

 Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości. 

2. Okres kredytowania:  ..........  miesięcy 

3. Karencja w spłacie: ..........  miesięcy 

4. Spłata kredytu: 
□   raty malejące  (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 
□   raty równe  (równe raty kapitałowo-odsetkowe  –  annuitetowe) 

 
              
                         ......................................... 
Nowy Sącz dnia……...………….. r. (podpis   wnioskodawcy) 

 
1. Informujemy, Ŝe podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu z siedzibą przy Al Stefana 

Batorego 78 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w 
celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie kredytu, w celach archiwalnych w przypadku odmowy udzielenia kredytu oraz w 
celach promocyjnych, informacyjnych oraz składania ofert. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze późn. zm.) oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisach. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku. Mają Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych oraz 
składania ofert przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu. 

2. Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta oraz Bank Polskiej Spółdzielczości przekazanych Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, a dotyczących mnie 
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informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŜeniem przeze mnie wniosku skutkującego 
podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŜszy, niŜ 2 lat od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz 665 ze zm.) oraz innych ustaw. 

3. Na podstawie  art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( 
Dz. U.  nr 81 poz. 530 ) upowaŜniam Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu do występowania za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących 
moich zobowiązań. 
 
 

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

 (podpis wnioskodawcy) 
*/ niepotrzebne skreślić,     


