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Wniosek o udzielenie limitu w rachunku ROR 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko 
Posiadacza ROR 

 
 

 

Adres do korespondencji  

PESEL  

Telefon kontaktowy 

E-mail: 
 

Wnioskowana wysokość limitu - zł  
do 10 krotności średnich 
miesięcznych wpływów 

Wnioskowany okres spłaty 
(jedna rata na koniec okresu)  

 miesięcy 

Proponowane zabezpieczenia limitu  

 
INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH 

Zobowiązania z tytułu kredytów Kwota zobowiązania Rata miesięczna Bank 

Kredyt / limit  w ROR    

Limit karty kredytowej    

Kredyt/ pożyczka:    

Kredyt/ pożyczka:    

Razem kredyty i pożyczki    

Zobowiązania z tytułu udzielonych 
poręczeń i inne zobowiązania 

lub przystąpienia do długu 

   

 
POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin 
spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu) 

………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………… 

2. Miejsce zamieszkania (miasto, wieś) ……………………….  

3. Status mieszkaniowy ……………………………………………… 

4. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: ........................................................................... 

5. Miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego ……………………………………………………………………………  

6. Pozostaję we:    ❑ wspólności ustawowej    ❑ rozdzielności majątkowej 

7. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do mnie:       ❑ nie toczy się  ❑ toczy się w sprawie  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 

 
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Jabłonce, zwanym dalej Bankiem, że 

przypadki zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bsjablonka.pl lub 
telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem 18/265 23 01. 

2. Oświadczam, że: 
1) Bank będzie wskazany jako główny uposażony na wypadek śmierci z umowy ubezpieczenia na życie zawartej w ramach oferty 

dostępnej w Banku*/oferty poza Bankiem*; 
2) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
3) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, 

według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 
4) terminowo reguluje zeznania podatkowe. 

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”  
stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku o kredyt.  

4. Oświadczam, że powyższe informacje udzielone zostały dobrowolnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabłonka, dnia ………………………………          /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 
WYPEŁNIA BANK 

Data wpływu wniosku  PESEL Wnioskodawcy: 

Wpisano do rejestru pod nr  

Średni miesięczny wpływ na ROR 
za trzy ostatnie miesiące 

 

Dokonano analizy dokumentów 

1. …………………………………………….............................................................................. 

2. …………………………………………….............................................................................. 

3. …………………………………………….............................................................................. 

Stwierdza się,  że wnioskodawca 
❑ posiada zdolność kredytową           ❑ nie posiada zdolności kredytowej 
 

❑ odstąpiono od badania zdolności kr. z powodu ........................................................... 

 
PROPOZYCJA DZIAŁU KREDYTÓW 

Wysokość limitu  

Oprocentowanie zmienne  w stosunku rocznym  

Okres spłaty limitu  

Prowizja bez prowizji 

Zabezpieczenie spłaty limitu 
w ROR 

1. …………………………………………….............................................................................. 

2. …………………………………………….............................................................................. 

3. …………………………………………….............................................................................. 

Data i podpis pracownika banku  

 
 

DECYZJA KREDYTOWA DO WNIOSKU NUMER: 
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❑ Przyznaje się limit w ROR 
w wysokości 

 

Oprocentowanie zmienne  w stosunku rocznym  

Okres spłaty limitu  

Prowizja od przyznanego limitu bez prowizji 

Zabezpieczenie spłaty limitu 
w ROR 

1. …………………………………………….............................................................................. 

2. …………………………………………….............................................................................. 

3. …………………………………………….............................................................................. 

❑ Odmawia się udzielenia limitu 
w ROR z powodu 

 

 

JABŁONKA, DNIA ___________________     PIECZĘĆ I PODPISY ZA BANK 
 


