Santander Consumer Bank S.A. (zw. dalej Bankiem)
54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 B
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO
1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko: ____, b) PESEL: ____, c) dokument tożsamości: ____, d) tel. domowy: ____,
e) tel. komórkowy: ____, f) inny tel. kontaktowy: ____, g) e-mail: ____, h) adres zameldowania: ____,
i) adres korespondencyjny: ____.
2. Proszę o udzielenie kredytu obejmującego:
a) środki przeznaczone na cel konsumpcyjny: ____zł, b) środki przeznaczone na sfinansowanie składki z
tytułu ubezpieczenia indywidualnego ____% kwoty udzielonego kredytu x liczba rat1, c) środki
przeznaczone na sfinansowanie składki z tytułu ubezpieczenia assistance ____zł x liczba rat2, d) środki
przeznaczone na sfinansowanie prowizji za udzielenie kredytu: ____zł, e) środki przeznaczone na
sfinansowanie opłaty za wybrany przeze mnie sposób przekazania środków na cel konsumpcyjny: przelew
na rachunek bankowy: 0 zł,/ przekaz za pośrednictwem Poczty Polskiej: 1 % środków do dyspozycji
Wnioskodawcy na cel konsumpcyjny3.
3. Kwotę kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami spłacać będę w ____ ratach.
Spłatę kredytu rozpocznę od dnia ____.
4. Decyduję się na opcję Pakietu usług bankowych ____, za opłatą ____zł, płatną z każdą ratą.
Nie decyduję się na opcję Pakietu usług bankowych.
5. Dyspozycja przekazania środków z tytułu kredytu:
Środki przeznaczone na cel konsumpcyjny proszę przelać na mój rachunek w banku ___, nr rachunku
bankowego: ____. / Środki przeznaczone na cel konsumpcyjny proszę przesłać przekazem, za
pośrednictwem Poczty Polskiej, na mój adres: ____.
Środki przeznaczone na sfinansowanie składki z tytułu ubezpieczenia indywidualnego i ubezpieczenia
assistance proszę przelać na rachunki Ubezpieczycieli4.
Środki przeznaczone na sfinansowanie prowizji za udzielenie kredytu oraz opłaty za wybrany przeze mnie
sposób przekazania środków na cel konsumpcyjny proszę przekazać na wewnętrzne rozliczeniowe
rachunki Banku.
6. Sytuacja finansowa:
a) osiągam podstawowy dochód w walucie ____5, aktualna wysokość mojego miesięcznego dochodu netto
wynosi: ____zł z tytułu: ____, ponadto osiągam dodatkowy dochód w walucie ____5, aktualna wysokość
mojego dodatkowego miesięcznego dochodu netto wynosi ____ zł z tytułu: ____, oświadczam, że
świadczenie 500+ w aktualnej wysokości będę uzyskiwać do ____6
b) 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, nie posiadam innych zobowiązań
finansowych innych niż kredytowe ,
c) na spłatę obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich
dochodów przeznaczam kwotę ____zł, nie posiadam obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż
kredytowe,
d) stan cywilny: ____,
e) wspólność majątkowa: ____,
1

Dotyczy umów z ubezpieczeniem indywidualnym.

2

Dotyczy umów z ubezpieczeniem assistance.

3

Sposób odbioru środków zgodnie z wyborem Klienta.

4

Dotyczy umów z ubezpieczeniem indywidualnym i z ubezpieczeniem assistance lub dla jednej wybranej opcji zgodnie z deklaracją
Klienta.
5
Waluty do wyboru Klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF
6

Dotyczy klientów, którzy wskazali takie źródło dodatkowego dochodu.
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f) miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego: ____zł,
g) łączna liczba osób na wspólnym utrzymaniu (wliczając Wnioskodawcę): ____,
h) mój współmałżonek osiąga podstawowy dochód w walucie ____5, aktualna wysokość podstawowego
miesięcznego dochodu netto mojego współmałżonka wynosi ____ zł z tytułu: ____; ponadto mój
współmałżonek osiąga dodatkowy dochód w walucie ____ 5, aktualna wysokość dodatkowego
miesięcznego dochodu netto mojego współmałżonka wynosi ____ zł z tytułu: ____; oświadczam, że
świadczenie 500+ w aktualnej wysokości mój współmałżonek będzie uzyskiwać do ___6
na spłatę innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek współmałżonek co miesiąc ze swoich dochodów
przeznacza kwotę ____zł, / współmałżonek nie posiada innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
na spłatę obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe co miesiąc ze swoich dochodów
przeznacza kwotę ____zł. / nie posiada obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych innych niż kredytowe
.
7. Dodatkowe dane:
a) uzyskany kredyt zamierzam przeznaczyć na: ____, b) data urodzenia: ____,
c) wykształcenie: ____, d) status zamieszkania: ____, e) posiadam: ____, f) źródło informacji o ofercie:
____.
8. Oświadczenia Wnioskodawcy:
a) zostałem 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 6 oraz ich
zgodność ze stanem faktycznym,
c) upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych w pkt 6 a –c oraz f,
d) 7upoważniam Bank do wystąpienia do biur informacji gospodarczej (w tym za pośrednictwem Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) o ujawnienie informacji dotyczących mojej osoby,
tj. informacji o moich zobowiązaniach (na podstawie art. 24 Ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych); tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Bank tych danych, w celu oceny zdolności kredytowej oraz przez biura informacji gospodarczych
moich danych osobowych w celu odpowiedzi na wystąpienie Banku; upoważnienie jest ważne przez
okres 60 dni od dnia jego udzielenia,
e) otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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),
f) otrzymałem informacje i wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości niezbędne do podjęcia decyzji w
zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i jestem świadomy ryzyka związanego z zaciąganym
zobowiązaniem kredytowym,
g) zapoznałem się z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa dotyczące umów zawieranych na
odległość bez jednoczesnej obecności obu Stron oraz z udostępnioną przez Bank dokumentacją kredytową
(Formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, wnioskiem o udzielenie kredytu
gotówkowego, Oświadczeniem o Odstąpieniu od Umowy o kredyt, Tabelą Opłat).
9. Zgody Wnioskodawcy8:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank dotyczących mnie danych, w tym danych stanowiących
tajemnicę bankową, w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, aż do odwołania, / nie
wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank dotyczących mnie danych, w tym danych stanowiących
tajemnicę bankową, w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, aż do odwołania,
b) wyrażam zgodę na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego Banku, kierowanego do mnie, / nie

Waluty do wyboru Klienta PLN, EUR, CZK, GBP, USD, CHF
Dotyczy klientów, którzy wskazali takie źródło dodatkowego dochodu.
7
Podpunkt drukuje się w przypadku udzielenia upoważnienia przez klienta.
8
Opcje do wyboru przez Klienta.
5
6
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wyrażam zgody na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego Banku, kierowanego do mnie,

c) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowej, związanej z działalnością Banku, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. / nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Bank informacji
handlowej, związanej z działalnością Banku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
______________________
Data (dzień-miesiąc–rok)

________________________
czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy

SCB W/ 11.4 Wzór wniosku o kredyt gotówkowy dla trybu KURIER (zawiera zapisy dotyczące składek i opłat opcjonalnych:
ubezpieczenie indywidualne, ubezpieczenie assistance i Pakiet usług bankowych, nie zawiera zapisów dotyczących karencji).

