Nr wniosku kredytowego…………………………….

Data złożenia wniosku kredytowego……………………………………………..

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ
Visa Business Credit

A. DANE FIRMY

Nazwa firmy

Nazwa firmy do umieszczenia na karcie ( maks. 26 znaków razem ze spacjami):

REGON

NIP

KRS

B. ADRES FIRMY
ulica i nr
Miejscowość

kod

-

kod

-

e-mail

Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż firmy)
ulica i nr
Miejscowość
Numer telefonu

Numer telefonu komórkowego

e-mail

C. DANE UŻYTKOWNIKA KARTY
Numer ewidencyjny PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:

M

Płeć:

K

Imię/Imiona:

Nazwisko

Nazwisko rodowe matki

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia
dzień

miesiąc

rok

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków):
UWAGA: Na karcie może być umieszczonych 21 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem.
pseudonimów.

Prosimy nie wpisywać tytułów i

Telefon kontaktowy:

C. WNIOSKOWANA KWOTA KREDYTU
zł

Wnioskowana kwota limitu kredytowego:
Limit dzienny bezgotówkowy

zł

Limit dzienny gotówkowy

nie więcej niż kwota wnioskowanego kredytu

D. INFORMACJE DODATKOWE
Forma prowadzonej księgowości:
Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem BPS S.A.:
O decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania łącznego limitu kart kredytowych proszę mnie powiadomić:
telefonicznie, nr telefonu…………………

w placówce

Oświadczam, że:
aktualne zadłużenie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zsdroju wynosi………………………………….
aktualne zadłużenie w innych bankach wynosi:……………………………………………….
Oświadczam, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu:
nie jest obciążony prawami osób trzecich
jest obciążony prawami osób trzecich (proszę wymienić)

E. ZABEZPIECZENIA

zł

nie więcej niż 20.000 zł i kwota wnioskowanego kredytu

Proponujemy prawne zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub inne:
weksel własny

zastaw na (przedmiot oraz wartość)

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie (przedmiot oraz wartość)

blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym

kaucja (przedmiot oraz wartość)

przelew (cesja) wierzytelności

inne (jakie):

Szacunkowa wartość proponowanego zabezpieczenia:

własność Wnioskodawcy

………………………………PLN

własność osób trzecich

………………………………PLN

F. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH
Miesięczne zestawienie transakcji płatniczych generowane 7 dnia każdego miesiąca (po zakończenia okresu rozliczeniowego) */:
wysłać na adres korespondencyjny
wysłać na adres e-mail
Informujemy, że w przypadku nie dokonania żadnej transakcji płatniczej w danym okresie rozliczeniowym oraz braku zadłużenia wobec Banku z tytułu
posługiwania się kartą Zestawienie transakcji płatniczych nie będzie generowane i przesyłane.

G. DO WNIOSKU ZAŁACZAM/Y:
1) dokumenty formalno-prawne tj. dokumenty założycielskie: KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z
rejestru właściwego dla formy prawnej Wnioskodawcy,
2) zaświadczenie*/oświadczenie* o nie zaleganiuz płatnościami na rzecz ZUS,
3) zaświadczenie*/oświadczenie* o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz US,
4) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu zwierającego zdjęcie i numer PESEL Wnioskodawcy/Użytkowników karty,
5) sprawozdanie finansowe z 2 pełnych lat obrotowych i bieżącego okresu
6) inne dokumenty
(wymienić):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

H. OŚWIADCZENIA

1. Ja/my niżej podpisany/podpisani przyjmuję /przyjmujemy do wiadomości, że przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz
składanie nierzetelnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających znaczenie dla uzyskania kredytu, grozi karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Tej
samej karze podlega ten kto nie powiadamia, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływu na wstrzymanie lub
ograniczenie wysokości udzielonego kredytu (art. 297 Kodeksu Karnego z dnia 06.06.1997 roku Dz. U. nr 88/97 poz. 553.)
2. Jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji firmy upoważniam/y: BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU z siedzibą ul. 1 MAJA 10, 44-330
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ do wystąpienia do:
• Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących firmy, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z póź. zm.),
• InfoMonitor, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Canaletta 4 i uzyskania informacji gospodarczych o moich
zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Związku Banków Polskich.
Jednocześnie upoważniam/y Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji
danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczających 500 zł lub brak danych o takim zadłużeniu.
3. Niniejszym wyrażam /wyrażamy zgodę na włączenie moich /naszych danych osobowych do zbioru danych przetwarzanych w Banku, w związku z
ubieganiem się o kredyt a następnie w związku z ewentualną realizacją umowy kredytowej, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
4. Upoważniam /my Bank do wykorzystania swoich /naszych danych z związku z działalnością marketingową; przetwarzania danych przez Bank w zakresie
świadczonych usług również po wygaśnięciu umowy kredytowej.
5. Upoważniam Bank do / Nie upoważniam Banku do:
*niepotrzebne skreślić
a) przekazywania mi przez Bank informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości
SMS/MMS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.).
b) przekazywania mi przez Bank informacji związanej z dochodzeniem przez Bank roszczeń z tytułu prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości SMS/MMS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.).
Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie
danych osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna: art.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

pieczęć i podpis Wnioskodawcy wraz z datą

podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i
zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami

