Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa
MYSŁOWICE
41- 400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 29-29a
NAZWISKO I IMIĘ

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

NR STAŁY W ZAKŁADZIE .......................................................... NR EWIDENCYJNY W SKOK …..........................................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE
PoŜyczki (podać rodzaj) ....................................................................... w kwocie ........................................ zł
słownie: ...........................................................................................................................................................
proszę o wypłatę w dniu ......................................, spłatę proszę rozłoŜyć na: .......................................... rat
PoŜyczkę przeznaczę na ………………..……………………………………………….…………………………...
Pierwszą ratę zobowiązuję się zapłacić w dniu:..........................................................................................
PoŜyczkę zobowiązuje się zwrócić wraz z oprocentowaniem w miesięcznych ratach ustalonych w umowie,
skorygowanych o zamiany stopy procentowej. WyraŜam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia,
zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, emerytury, renty, począwszy od najbliŜszej wypłaty.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków SKOK, wyraŜam zgodę na pokrycie z moich wkładów,
oszczędności oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku
wychowawczego, odpraw i nagród zadłuŜenia wykazanego księgami SKOK oraz upowaŜniam Kasę do
bezpośredniego podjęcia u kaŜdego mojego pracodawcy kwoty równej zadłuŜeniu.
Ja, niŜej podpisany(a), działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, upowaŜniam SKOK do
wystąpienia do biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Armii Ludowej 21, Europejski Rejestr Informacji Finansowych Biuro Informacji Gospodarczych SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 oraz - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA –
InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4 o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Oświadczam, Ŝe osiągam dochody z tytułu:*
- umowy o pracę,
- emerytury / renty,
- działalności gospodarczej
- Inne……………………………………………………………………………..…………………………………….
Forma spłaty:

w kasie,

Rodzaj zabezpieczenia:

potrącenie z pensji, przelewem na rachunek, inne*
ubezpieczenie PROMESA,

bez poręczyciela,

poręczyciel,

lokata *

Dodatkowe wnioski : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe wraz z niniejszym wnioskiem został mi doręczony wzorzec umowy (Regulamin udzielania poŜyczek i kredytów
SKOK MYSŁOWICE / Regulamin linii poŜyczkowej SKOK MYSŁOWICE, wzór umowy poŜyczki / linii poŜyczkowej).

……………………..... dnia ..............................r.
* niepotrzebne skreślić

Podpis wnioskującego …….................................

Numer w SKOK:

KWESTIONARIUSZ WYWIADU KREDYTOWEGO

………...…………
PoniŜszy kwestionariusz prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Imiona
i nazwisko: ……………………………………………………………………………….
Adres stały:
Numer telefonu:
..............................................................
ulica

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

Stan
cywilny: ………………………………….

Stacjonarny: ……………………………………………………..

nr domu/mieszkania

Komórkowy: …………………………………………………….
.........................

…..................................................................

kod pocztowy

Miejscowość

Czy jesteś poręczycielem kredytu/poŜyczki? (podaj wysokość):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy obecnie spłacasz kredyt / poŜyczkę w innym Banku / SKOK-u / PKZP itp. (podaj wysokość raty i wielkość zadłuŜenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ilość osób w rodzinie:*
………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
Mieszkanie:

Gaz:

Energia elektryczna:

Telefon:

……………………………….. …………………………….. ……………………... ………………………
Wysokość
comiesięcznych opłat Inne:
/wydatków
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

DANE PERSONALNE WSPÓŁMAŁśONKA:
Imiona
i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy:
Od kiedy jest zatrudniony/a:
………………………………………………………………………………………..…….
Wynagrodzenie miesięczne:

…………….…………………….………

Inne dochody:

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
Czy wynagrodzenie podlega obciąŜeniom (podaj wysokość):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy jest poręczycielem kredytu/poŜyczki: (podaj wysokość):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy obecnie spłaca kredyt / poŜyczkę w innym Banku / SKOK-u / PKZP itp. (podaj wysokość raty i wielkość zadłuŜenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje zawarte w powyŜszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą.

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

............/............/..............

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

miejscowość

data dzień/miesiąc/rok/

podpis wnioskującego

*wnioskujący oraz osoby pozostające na jego utrzymaniu

