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Wniosek o przyznanie limitu i wydanie karty kredytowej

 1. Wnioskuję o przyznanie mi limitu kredytowego w wysokości: _____________ zł i wydanie karty kredytowej z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem.
  Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie: ______________________________
 2. Dzień generowania zestawienia: ______________________________1 każdego miesiąca.
  Zestawienie będzie: dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej, której adres podany zostanie na liście haseł jednorazowych2. / dostępne po 

zalogowaniu na stronie internetowej, której adres podany zostanie na liście haseł jednorazowych oraz wysyłane na adres korespondencyjny podany 
poniżej3.

 3. Decyduję się na rozliczanie Transakcji karty w systemie płatniczym: Visa.
 4. Dane osobowe Wnioskodawcy:
 a) imię i nazwisko: ______________________________,
 b) PESEL: ______________________________,
 c) dokument tożsamości: ______________________________,4

 d) tel. domowy: ______________________________,
 e) tel. komórkowy: ______________________________,
 f) inny tel. kontaktowy: ______________________________,
 g) e-mail: ______________________________,
 h) adres zameldowania: ______________________________,
 i) adres korespondencyjny: ______________________________,
 j) nazwisko panieńskie matki: ______________________________.

 5. Sytuacja finansowa:
 a) aktualna wysokość moich miesięcznych dochodów netto wynosi: ______________________________ zł 
  z tytułu: ______________________________,5
  dodatkowo ______________________________ zł,
  z tytułu: ______________________________,6

 
 b) nie posiadam innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
  posiadam zobowiązania z tytułu kredytów / pożyczek w innych bankach i instytucjach udzielających kredytów i pożyczek w całkowitej kwocie 

______________________________ zł i w związku z posiadanymi z tego tytułu zobowiązaniami co miesiąc ze swoich dochodów przeznaczam na 
ich spłatę kwotę ______________________________ zł,

 c) nie posiadam obciążeń z tytułu wyroków sądowych, / na spłatę obciążeń z tytułu wyroków sądowych co miesiąc ze swoich dochodów 
przeznaczam kwotę ______________________________ zł,

 d) stan cywilny: ______________________________,7

 e) wspólność majątkowa: ______________________________,8

 f) miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego: ______________________________ zł,
 g) łączna liczba osób na wspólnym utrzymaniu (wliczając Wnioskodawcę): ______________________________,

 h)9 dochód netto mojego współmałżonka wynosi ______________________________ zł z tytułu: ______________________________ 10;
  współmałżonek nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; / na spłatę innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza kwotę ______________________________ zł;
  nie posiada obciążeń z tytułu wyroków sądowych, / na spłatę obciążeń z tytułu wyroków sądowych co miesiąc ze swoich dochodów przeznacza 

kwotę ______________________________ zł.
 6. Dodatkowe dane:
 a) data urodzenia: ______________________________,
 b) wykształcenie: ______________________________,
 c) status zamieszkania: ______________________________,
 d) posiadam: ______________________________.

 7. Oświadczenie Wnioskodawcy 
  Oświadczam, że:
 a) zostałem/am poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie poświadczających  nieprawdę, podrobionych, przerobionych, nierzetelnych 

dokumentów lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla  uzyskania kredytu (art. 297 Kodeksu karnego),  
 b) potwierdzam wiarygodność podanych przez siebie informacji zamieszczonych w pkt 5 a–h oraz ich zgodność ze stanem faktycznym,
 c) upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w pkt 5 a–c oraz f,
 d) zostałem/am poinformowany/na o fakcie, że administratorem moich danych jest Santander Consumer Bank S.A., zwany dalej BANKIEM, z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c jak również o celach przetwarzania moich danych (tj. o celach wymienionych poniżej), o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu 
na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i służy wywiązywaniu się z Umowy,

 e) na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BANK, jako administratora danych 
– aż do odwołania – wszystkich moich danych będących obecnie i w przyszłości w dyspozycji administratora danych, w celu promocji produktów 
i usług oferowanych przez BANK,

  nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez BANK moich danych w celu promocji produktów i usług oferowanych przez BANK,11

 f) wyrażam zgodę, na warunkach określonych w Ustawie Prawo bankowe, na przetwarzanie przez BANK po wygaśnięciu Umowy (aż do odwołania) 
wszystkich moich danych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, będących obecnie i w przyszłości w dyspozycji BANKU, w celu zarządzania 
ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,

  nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez BANK swoich danych w tym objętych tajemnicą bankową po wygaśnięciu Umowy,12

 g) wyrażam zgodę, na:
  – przekazywanie mi przez BANK, aż do odwołania, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach 

określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  – otrzymywanie informacji, aż do odwołania, za pomocą automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, dotyczących produktów i usług oferowanych przez BANK, 
   nie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez Bank informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i informacji 

marketingowych za pomocą automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,13
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 h) otrzymałem/am informacje i wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania 
kredytowego i jestem  świadomy/a ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym,

 i) zostały mi przekazane i zapoznałem się z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa dotyczącymi umów zawieranych na odległość bez 
jednoczesnej obecności obu Stron oraz z udostępnioną mi przez Bank dokumentacją kredytową (Formularzem informacyjnym dotyczącym 
kredytu konsumenckiego, wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, Oświadczeniem o Odstąpieniu od Umowy 
o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty, Tabelą Opłat i Prowizji) 14.

               ________________________________________               ___________________________________________
                      data (dzień-miesiąc-rok)                     czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy

1 Do wyboru dzień z zakresu 1, 10, 18, 22
2 W przypadku wyboru wyłącznie opcji udostępniania na stronie internetowe
3 W przypadku wyboru obu opcji wysyłania na adres korespondencyjny oraz udostępniania na stronie internetowej
4 Nr dowodu
5 Należy wskazać źródło dochodu
6 Należy wskazać dodatkowe źródło dochodu
7 Panna / kawaler, zamężna/żonaty, inne - w zależności od wskazanej opcji
8 Nie dotyczy (dla opcji panna / kawaler oraz inne) lub: występuje / nie występuje (dla zamężna / żonaty)
9 W przypadku „nie występuje” lub „nie dotyczy” w podpunkcie e, podpunkt h nie występuje
10 Należy wskazać źródło dochodu – jeśli występuje
11 Opcja do wyboru przez klienta
12 Opcja do wyboru przez klienta
13 Opcja do wyboru przez klienta
14 Podpunkt drukuje się dla umów zawieranych w trybie z przelewem oraz w trybie kurier K
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