
Wniosek o kredyt gotówkowy  

LOMBARD KREDYT 

 

 

 

WNIOSKODAWCA:  Wnioskodawca  Współwnioskodawca 

imiona /imię 1, imię 2/     

nazwisko     

adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, 
ulica, nr domu/mieszkania) 

  
 

  
 

adres zamieszkiwania (kod pocztowy, 
miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
(wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

    

adres korespondencyjny  
(wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

    

nr telefonu     

adres e-mail     
     

WNIOSKOWANY KREDYT:   

kwota, okres spłaty  kwota: .................................................. okres spłaty do: …………………miesięcy / lat* 

przeznaczenie kredytu:  bieżące wydatki,  inne ………………………………………………………………………… 

propozycja spłaty kredytu:  raty: miesięczne    inne ……………………………………………………………....…………… 
płatne do:  10  dnia m-ca   20  dnia m-ca        I-sza rata płatna w dniu …….......……………… 

propozycja zabezpieczenia kredytu:   

  
     

INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH:  Wnioskodawca  Współwnioskodawca 

imię ojca     

PESEL     

dowód tożsamości - seria i nr, 
data wydania i organ wydający 

    

stan cywilny  panna/kawaler, zamężna/żonaty 
wdowiec/wdowa, rozwiedziony/separacja 

 panna/kawaler, zamężna/żonaty 
wdowiec/wdowa, rozwiedziony/separacja 

ustrój małżeński 
 wspólnota majątkowa, 

rozdzielność majątkowa, nie dotyczy 
 wspólnota majątkowa, 

rozdzielność majątkowa, nie dotyczy 
     

 

 
 
 
 
 
Oświadczenia/zgody Klienta: 
1) ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku:  , podać nazwę banku: 

 
2) moja kondycja finansowa  jest /   nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu banku (Zarządu Banku, Rady 

Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy 
oddziałów banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania: 

 
3) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodowa/rolniczą, 
4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności gospodarczej /  działalności rolniczej, 
5)  zostałem/  nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, bank może przekazać 

do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich, 
6)  zostałem/  nie zostałem poinformowany przez pracownika banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o 

zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej, 
7)  zostały/  nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia 

dotyczące:  
 informacji zawartych w przekazanym mi „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”, 
 postanowień zawartych w umowie, 

8) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas  umożliwiający  nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
9)  upoważniam Bank/  nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wniosek o kredyt gotówkowy  

LOMBARD KREDYT 

 

 

 

Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych (dotyczy kredytów o zmiennym 
oprocentowaniu) 

 
 
 

1 
 

 

2 (podać stopę procentową aktualnie obowiązującą1, podwyższoną o 2 punkty 
procentowe2) 

 

świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu. 
 

 Potwierdzam otrzymanie „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”. 
 

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), że informacje podane 
we wniosku kredytowym są prawdziwe i nadal aktualne. 
 
 

1/                                                                                      2/ 
 

miejscowość, data  czytelny podpisy wnioskodawcy / współwnioskodawcy 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu i przyjmuję solidarną odpowiedzialność za jego spłatę w ustalonym terminie. 

 

 

miejscowość, data  czytelny podpis współmałżonka  wnioskodawcy 
 

 
 
 

 

 


