DANE DO KREDYTU
DANE OSOBOWE:
Imię ….......................... Nazwisko …............................................ PESEL …..................................
Nr dowodu ….................................. Nazwisko rodowe Klienta: …......................................................
Nazwisko rodowe matki: …...................................................... Kraj urodzenia: …...........................................
Wykształcenie: (podstawowe, średnie, wyższe, zawodowe, student/uczeń, student/uczeń z ważną legitymacją)*
Stan cywilny: (konkubinat, mężatka/żonaty, mężatka/żonaty z rozdzielczością majątkową, panna/kawaler, rozwódka/rozwiedziony,
separacja, wdowiec/wdowa)*

Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy : …........................
Czy kredytobiorca korzysta z programu 500+ (tak, nie)
ADRES ZAMELDOWANIA:
Miejscowość: …..................................................... Kod pocztowy: …................................
Ulica: ….................................................................. Nr domu/mieszkania: …......................
Sytuacja mieszkaniowa: (czynszowe kwaterunkowe, służbowe, spółdzielcze, własne, wynajmowane, z rodzicami)*
Zameldowany od: …............ (rok)
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres zameldowania):
Miejscowość: …..................................................... Kod pocztowy: …................................
Ulica: ….................................................................. Nr domu/mieszkania: …......................
DANE KONTAKTOWE:
Telefon stacjonarny: ........................................ Telefon komórkowy …....................................
Adres email: ….............................................................................................................
ZATRUDNIENIE:
1. Źródło dochodu: (umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa o dzieło, umowa zlecenie, działalność
gosp./zas. ogólne, działalność gosp./ryczałt, działalność gosp./karta podatkowa, działalność gosp./umowa agencyjna lub o
współpracy, gospodarstwo rolne, emeryt ,rencista, kontrakt, wynajem nieruchomości, rencista – renta inwalidzka, działalność
gosp./gospodarstwo rolne, inne)*.

Okres zatrudnienia: (dd.mm.rrrr) Od ….............................. Do ….............................

Kod PKD (przy działalności gosp.) …......................
Kod zawodu: (kadra dyrektorska, kadra kierownicza, kadra zarządzająca, lekarz, marynarz, nauczyciel(wszystkie poziomy),
personel medyczny, pracownik biurowy, pracownik fizyczny, pracownik umysłowy(specjalista), służby mundurowe, pracownik
państwowy, zawód prawniczy, zawód wolny)*

Sektor zatrudnienia: (administracja państwowa, budownictwo, edukacja, finanse, handel, inne, inne służby mundurowe,
leśnictwo, marketing i reklama, obrót nieruchomościami, ochrona zdrowia, opieka społeczna, policja, produkcja, przemysł
wydobywczy, przetwórstwo, rolnictwo, rybołówstwo, transport, turystyka/rekreacja, ubezpieczenia, usługi wojsko, wymiar
sprawiedliwości)*

Dochód miesięczny: netto …............... lub brutto …..................
Adres pracodawcy: (dotyczy pracy najemnej i działalności gospodarczej)
Nazwa firmy: ….................................................................................................................
Kod pocztowy: …...................... Miejscowość: …............................................
Ulica i nr domu/mieszkania: …..........................................................................
Telefon stacjonarny: …........................ Telefon komórkowy …...................................
Inne źródła dochodu - jeśli tak należy wypełnić kolejny formularz dotyczący zatrudnienia i danych
pracodawcy
Czy w gospodarstwie domowym inna osoba uzyskuje dochód? (tak, nie)*
ZOBOWIĄZANIA (miesięczne)
1. Kredytowe (kwota rat): ….................. 2. Kredytowe (całkowita kwota limitów): …..................
3.Inne obciążenia finansowe (np. alimenty): …................... 4. Opłaty za mieszkanie (czynsz, media): …...................
5. Pozostałe koszty życia: ….......................
WNIOSKOWANY KREDYT
Kwota kredytu: …........................ Ilość rat: …...............
*odpowiednie podkreślić

