KWESTIONARIUSZ WYWIADU POŻYCZKOWEGO/KREDYTOWEGO/LINII KREDYTOWEJ*
I. Dane osobowe/adresowe/zatrudnienia Wnioskdawcy głównego

Nr członkowski

Imiona i nazwisko

Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu)

Województwo

Kod Pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Pesel

Dokument ważny do

Seria i nr dowodu osobistego

Adres e-mail

Nazwisko rodowe wnioskodawcy
Ilość osób na utrzymaniu:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Imię Ojca:

Imię matki:

Rozdzielność majątkowa: Tak

dorośli

dzieci

Nazwisko panieńskie matki:

Nie

Adres korespondencyjny:
Taki sam jak adres zameldowania:
Adres korespondencyjny (ulica, nr domu)
Kod Pocztowy
Stan cywilny:

Miejscowość

Województwo
Status Zamieszkania:

Mężatka/Żonaty

Panna/Kawaler

Własny lokal/dom nie obciążony hipoteką

Własny lokal/dom obciążony hipoteką

Rozwiedziona/y

Separacja sądowa

Mieszkanie czynszowe/spółdzielcze

Wynajem mieszkania

Mieszkanie Służbowe

Z rodzicami

Wdowa/Wdowiec
Dochody łączone: Tak

Nie

Wykształcenie:
Podstawowe/nie pełne podstawowe

Gimnazjalne

Zawodowe

Średnie

Policelane

Wyższe licencjat/inżynier

inne (jakie?):

Wyższe magisterskie
Brak danych

Stanowisko:
Kadra kierownicza

Wolny zawód

Emeryt/rencista/św. przedemerytalne

Inne, jakie:

Właścicel firmy

Pracownik fizyczny

Pracownik umysłowy

Uczeń

Specjalista/ekspert

Pracownik fizyczny-wykwalifikowany

Strefa Budżetowa

Student

Forma zatrudnienia, źródło dochodu
umowa o pracę na czas:

nieokreślony

określony do dnia:

umowa o dzieło

umowa zlecenie

kontrakt

własna działaność gospodarcza

Rolnik

próbny

zastępstwa

emerytura/renta/św.przedemerytalne |Renta na czas:

niekoreślony

określony do:

inne (jakie?):
nie dotyczy
Nazwa głównego pracodawcy
Całkowity staż pracy/działalności (lat):
Branża:
Administracja

Kultura i sztuka

Budownictwo

Usługi

Bankowość/Finanse

Bezpieczeńśtwo

Służba Zdrowia

Reklama/Marketing

Szkolnictwo

Przemysł

Służby mundurowe

Inne

Handel

Rolnictwo
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II. Dane osobowe/adresowe/zatrudnienia Współwnioskodawcy (przy łączeniu dochodów)

Nr członkowski

Imiona i nazwisko

Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu)

Województwo

Miejscowość

Kod Pocztowy

Telefon kontaktowy

Seria i nr dowodu osobistego

Pesel

Dokument ważny do

Nazwisko rodowe współwnioskodawcy

Adres e-mail

Ilość osób na utrzymaniu:
Data urodzenia:

dorośli

dzieci

Miejsce urodzenia:

Imię Ojca:

Imię matki:

Rozdzielność majątkowa: Tak

Nazwisko panieńskie matki:

Nie

Adres korespondencyjny:
Taki sam jak adres zameldowania:
Adres korespondencyjny (ulica, nr domu)
Kod Pocztowy
Stan cywilny:

Województwo

Miejscowość
Status Zamieszkania:

Mężatka/Żonaty

Panna/Kawaler

Własny lokal/dom nie obciążony hipoteką

Własny lokal/dom obciążony hipoteką

Rozwiedziona/y

Separacja sądowa

Mieszkanie czynszowe/spółdzielcze

Wynajem mieszkania

Mieszkanie Służbowe

Z rodzicami

Wdowa/Wdowiec
Dochody łączone: Tak

Nie

Wykształcenie:
Podstawowe/nie pełne podstawowe

Zawodowe

Gimnazjalne

Średnie

Policelane

Wyższe licencjat/inżynier

inne (jakie?):

Wyższe magisterskie
Brak danych

Stanowisko:
Kadra kierownicza

Wolny zawód

Emeryt/rencista/św. przedemerytalne

Inne, jakie:

Właścicel firmy

Pracownik fizyczny

Pracownik umysłowy

Uczeń

Specjalista/ekspert

Pracownik fizyczny-wykwalifikowany

Strefa Budżetowa

Student

Forma zatrudnienia, źródło dochodu
umowa o pracę na czas:

nieokreślony

określony do dnia:

umowa o dzieło

umowa zlecenie

kontrakt

własna działaność gospodarcza

Rolnik

próbny

zastępstwa

emerytura/renta/św.przedemerytalne |Renta na czas:

niekoreślony

określony do:

inne (jakie?):
nie dotyczy
Nazwa głównego pracodawcy
Całkowity staż pracy/działalności (lat):
Branża:
Administracja

Kultura i sztuka

Budownictwo

Usługi

Bankowość/Finanse

Bezpieczeńśtwo

Służba Zdrowia

Reklama/Marketing

Szkolnictwo

Przemysł

Służby mundurowe

Inne

Handel

Rolnictwo
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III.Dane Finansowe
A. Wnioskodawca główny

B. Współwnioskodawca ( przy łączeniu dochodów)

a) Średni dochód NETTO z ostatnich:

1m

3m

6m

12 m

słownie:

wynosi:

a) Średni dochód NETTO z ostatnich:

3m

6m

12 m

słownie:

wynosi:

Dochód:

1m

Dochód:

nie jest obciążone
jest obciążone:

nie jest obciążone
tytułem egzekucji

alimentami

spłatą pożyczki/kredytu

jest obciążone:

inne

tytułem egzekucji
spłatą pożyczki/kredytu

(jakie?)

(jakie?)

Miesięczne obciążenie wynosi:

Miesięczne obciążenie wynosi:

b) Żródło dodatkowego dochodu netto z ostatnich:

b) Żródło dodatkowego dochodu netto z ostatnich:

1m

3m

6m

12 m

słownie:

wynosi:

1m

Dochód z tytułu:

Dochód:

Dochód:

nie jest obciążone

inne

3m

tytułem egzekucji

alimentami

jest obciążone:

inne

tytułem egzekucji

alimentami

spłatą pożyczki/kredytu

inne

(jakie?)

(jakie?)

Miesięczne obciążenie wynosi:

Miesięczne obciążenie wynosi:

Koszt utrzymania gospodarstwa domowego:

Koszt utrzymania gospodarstwa domowego:

np.: (gaz, CO, telefon, energia, czynsz, woda, inne):

np.: (gaz, CO, telefon, energia, czynsz, woda, inne):

Prowadzone jest wobec mnie postępowanie egzekucyjne:

Prowadzone jest wobec mnie postępowanie egzekucyjne:

nie

tak

Jestem obciążony z tytułów sądowych:
tak

12 m

nie jest obciążone
spłatą pożyczki/kredytu

tak

6m

słownie:

wynosi:

Dochód z tytułu:

jest obciążone:

alimentami

nie

Jestem obciążony z tytułów sądowych:

nie

tak

nie

IV. Zobowiązania (przy łączeniu dochodów także zobowiązania Współwnioskodawcy)
Zobowiązania:
A. Wnisokodawca
B. Współwnioskodawca

A

B

RODZAJ
(kredyt, karta
kredytowa, linia
pożyczkowa, debet,
alimenty)

GDZIE
(nazwa banku, SKOK-u lub innej
instytucji

SALDO
ZADŁUŻENIA

RATA MIESIĘCZNA

ZOBOWIĄZANIA DO
SPŁATY Z
WNIOSKOWANEJ
KWOTY
TAK
NIE
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V. Wniosek o przyznanie pożyczki/kredytu/linii kredytowej*
Kwota pożyczki/kredytu/linii kredytowej:

Okres spłaty:

miesięcy, Deklarowany dzień spłaty:

Deklarowane przeznaczenie pożyczki/kredytu/linii kredytowej dla osób fizycznych/przedsiębiorstw*:
Cel konsumpcyjny

Cel konsolidacyjny

Cel mieszkaniowy

Cel obrotowy

Cel inwestycyjny

Cel inny, jaki?
(należy dokładnie określić przeznaczenie pożyczki/kredytu/linii kredytowej)

Zabezpieczenie:
Proszę o udzielenie mi/nam* pożyczki/kredytu/linii kredytowej* na warunkach:

w kwocie:

na okres:

miesięcy, który zobowiązuje się zwrócić wraz z oprocentowaniem w miesięcznych ratach ustalonych w

umowie, skorygowanych o zmiany stopy procentowej, z wynagrodzenia, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, dochodu z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, dochodu z tytułu prowadzenia działalności rolnej począwszy od najbliższej wypłaty. W przypadku skreślenia mnie z listy członków SKOK, wyrażam zgodę na
pokrycie z moich wkładów, oszczędności oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, odpraw i nagród całego zadłużenia
wykazanego księgami SKOK oraz upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu. W przypadku, gdy potrącenie przez
pracodawcę całości lub części kwot wykazanych powyżej, nie będzie możliwe ze względu na ograniczenie wysokości kwoty wynagrodzenia pozostałej po potrąceniach,
wynikające z przepisów prawa pracy, zobowiązuję się do osobistego dokonania wpłaty z tytułu zadłużenia w kasie SKOK lub przelewem na konto bankowe.
Ja/my, niżej podpisany(a)(i) wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez SKOK "Rafineria" informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka kredytowego. Upoważniam(y) SKOK "Rafineria", na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Upoważniam(y) SKOK "Rafineria", na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 j.t., z późn. zm.)
w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o
takim zadłużeniu. Upoważniam(y) SKOK "Rafineria", na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biura Obsługi Klienta BIK, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SKOK w celu Wywiązania się z umowy oraz wyrażam(y) zgodę na korzystanie z nich w celach Marketingowych i promocyjnych Kasy.
Jednocześnie oświadczam, Że podane przeze mnie danych jest dobrowolne i Przysługuje mi prawo wglądu i uaktualnienia. Oświadczam, Że wszystkie informacje zawarte w powyższym Kwestionariuszu są zgodne z prawdą.
Oświadczam(y), że przy składaniu niniejszego wniosku otrzymałem formularz informacyjny na trwałym nośniku oraz został mi doręczony wzorzec umowy (Regulamin udzielania pożyczek i kredytów w SKOK „Rafineria”/ Regulamin
pożyczek i kredytów odnawialnych* oraz wzór umowy pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej/ linii kredytowej*)
Niniejszym oświadczam/y, że zostałem/zostaliśmy poinformowany/i przez pracownika SKOK, że po wstępnej analizie wniosku kredytowego wskaźnik DtI przekracza 40%* / 50%*. Na podstawie uzyskanych informacji o podwyższonym
ryzyku tego produktu oraz niekorzystnym wpływie na możliwość realizacji większych wydatków świadomie złożyłem/złożyliśmy wniosek o udzielenie pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej/kredytowej*.
Niniejszym oświadczam/y, że zostałem poinformowany przez pracownika SKOK o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej/kredytowej* o zmiennym
oprocentowaniu oraz o możliwości wzrostu kosztu tego zobowiązania w przypadku wzrostu stawki bazowej. Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego zobowiązania dla następujących
stóp procentowych:

(1),

(2),

(3) świadomie złożyłem/złożyliśmy wniosek o udzielenie pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej/kredytowej*.

(1) - aktualne oprocentowanie,
(2) - oprocentowanie podwyższone o 4 pb.,
(3) - oprocentowanie podwyższone o różnicę między maks a min poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Własnoręczny podpis wnioskodawcy/współwnioskodawcy potwierdzam

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

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

Pieczątka i podpis pracownika SKOK "Rafineria"

data i własnoręczny, czytelny podpis Wnioskodawcy

................................................................................
data i własnoręczny, czytelny podpis Współwnioskodwacy

*Niepotrzebne skreśl
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