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 .……………………………….  
Miejscowość, data 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 
1. Dane  Wnioskodawcy  
Imiona i Nazwisko Wnioskodawcy/-ów  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Numer telefonu kontaktowego  
Status miejsca zamieszkania* własne/ spółdzielcze/ przy rodzinie /wynajęte, inny:  
PESEL   
Seria i nr dowodu osobistego  
Stan cywilny* kawaler / panna / żonaty / zamężna, inny:   
Małżeński ustrój majątkowy* wspólnota majątkowa/rozdzielność, inny:  
2. Dochody 
a) Dochód netto z głównego źródła  zł 
Nazwa źródła dochodów, adres  

 

Okres uzyskiwania dochodu  
b) Dodatkowe źródła dochodów  

3. Majątek 
a) Posiadane nieruchomości  

Numery ksiąg wieczystych 
nieruchomości 

 

Wartość nieruchomości  

b) Posiadane istotne ruchomości – 
rodzaj, wartość , ich obciążenia 

 

4. Zobowiązania finansowe (banki, skoki, firmy pożyczkowe, pożyczki prywatne, inne) 
a) Pożyczkodawca  c) Pożyczkodawca  

Kwota pozostała do 
spłaty 

 Kwota pozostała do 
spłaty 

 

Rata miesięczna  Rata miesięczna  
b) Pożyczkodawca  d) Pożyczkodawca  

Kwota pozostała do 
spłaty 

 Kwota pozostała do 
spłaty 

 

Rata miesięczna  Rata miesięczna  
e) Pozostałe obciążenia  
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Postępowania egzekucyjne i 
windykacyjne* 

Tak / Nie 

Miesięczna wysokość zajęcia dochodów  zł 
Całkowite saldo zadłużenia u 
komornika/-ów 

 zł 

WNIOSKOWANA POŻYCZKA 

Wnioskowana kwota  
Ilość rat* 12 / 18 / 24 / 30  miesięcy , inna: 
Proponowane zabezpieczenie pożyczki - weksel in blanco 

- inne: 
 

Źródło spłaty pożyczki  

Inne uwagi  

 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy/-ów 
 1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 2. Oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
 działaniach zmierzających do zawarcia umowy pożyczki oraz w celu jej wykonania. 

 3. Oświadczam, że udzielono mi wyczerpującej informacji na temat warunków i kosztów pożyczki oraz zapisów 

 Umowy. 

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

               Podpis  Wnioskodawcy/ów                                                  Podpis osoby przyjmującej wniosek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Należy zaznaczyć w kółko lub podać właściwe 


