Wniosek o pożyczkę

Dane Pożyczkobiorcy:
imię i nazwisko ................................................................................................................................
PESEL.............................................................................................................................................
dowód osobisty wydany przez..........................................................................................................
seria i numer dowodu osobistego .....................................................................................................
Adres zamieszkania:
ulica, numer domu/lokalu.................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość .............................................................................................................
gmina ..............................................................................................................................................
powiat .............................................................................................................................................
województwo ..................................................................................................................................
Dane kontaktowe:
nr tel. ...............................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................................
Wnoszę o udzielenie pożyczki w kwocie:................................. na okres: ......................................
Złożenie wniosku o pożyczkę przez telefon: TAK / NIE

Data rozmowy: ............................

Złożenie wniosku o pożyczkę przez internet: TAK / NIE

Data e-mail’a: ..............................

Źródło/a dochodu/ów:
- emerytura,
- renta,
- umowa o pracę,
- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- działalność gospodarcza,
- inne (jakie?) ..............................................................................................................................
Nazwa zakładu pracy, w którym pracuje Pożyczkobiorca:..........................................................
- nie dotyczy
Toczące się wobec Pożyczkobiorcy postępowania:
- nie toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych.
- nie toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne w administracji.

Obciążenie źródła/eł dochodu/ów:
- nie jest/są obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek.
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o pożyczkę, bez uwzględniania prowizji, premii, nagród, dodatków stałych wynosi:
kwotowo: .........................................................................................................................................
słownie: ...........................................................................................................................................
Oświadczam, że wysokość miesięcznych przeciętnych zobowiązań nie wpływa na możliwość spłaty
zaciąganej pożyczki.
Oświadczam, że nie jestem zadłużony z tytułu pożyczki w innej instytucji pożyczkowej.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polskiego
Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 informacji dotyczących danych zawartych we wniosku o pożyczkę i
dołączonych załącznikach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Skarbiec Polski Sp. z o.o. w celach
związanych z udzieleniem pożyczki.
Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udzielenie pożyczki w rozumieniu przepisów
Ustawy o ochronie danych osobowych jest Skarbiec Polski Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Polskiego
Czerwonego Krzyża 35 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000682871, NIP 956 232 48 17,
REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201.000 PLN, wpłaconym w całości.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o pożyczkę oraz
w załącznikach stanowiących jego integralną cześć są zgodne z prawdą.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis Pożyczkobiorcy)

Załączniki:
- oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym,
- kserokopia dowodu osobistego,
- zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości zarobków,
- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- kserokopia umowy o pracę/zlecenia/o dzieło,
- kserokopia decyzji o przyznaniu emerytury/renty,
- wyciąg z rachunku bankowego za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o pożyczkę.
- inne (jakie?) ..............................................................................................................................

O firmie dowiedziałem się z:..........................................................................................................

