Załącznik nr 2.9
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Radzyniu Podlaskim
Oddział w .........................................
Nr wniosku………………………………………..
Data złożenia wniosku……………………….
Podpis pracownika Banku………………………...
Imiona i nazwisko wnioskodawcy:
.......................................................................................
adres:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
telefon ............... ……………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………...
nr rachunku…………………………………………………………………………………………....

Wniosek o korzystanie z debetu dopuszczalnego
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR
1.

Proszę o przyznanie uprawnień do korzystania z debetu dopuszczalnego w wysokości:
 określonej w Komunikacie Banku*
 w kwocie ......................................zł*
2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470 z późn. zm.) upoważniam Bank do wystąpienia:
1) bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w zakresie
określonym w art. 2 ww. ustawy;
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku.
3. Oświadczam, że:
1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
2) jestem/nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim;
3) następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/nie są* członkami Banku
Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim ……………………………………………;
4) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz składanych załącznikach są prawdziwe
i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze
mnie informacji;
5) nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ………………………...;
6) terminowo realizuję zobowiązania podatkowe;
7) *otrzymałem od Banku informacje o ubezpieczeniach dostępnych w ofercie Banku dla niniejszego produktu
kredytowego, w szczególności Warunki Ubezpieczenia oraz Kartę Produktu Ubezpieczeniowego,
8) *zostałem poinformowany o możliwości wyboru analogicznych do oferowanych przez Bank, ubezpieczeń spoza ofert
Banku, które mogą stanowić, wymagane przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
9) złożyłem w Banku oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgód określone w formularzu
„Klauzule informacyjne i klauzule zgód”.
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Opinia pracownika Banku
Proponuję przyznać/nie przyznać* uprawnienia do korzystania z debetu dopuszczalnego w wysokości:
 określonej w Komunikacie Banku,*
 w kwocie ...................................... zł *
 okres spłaty……………………….. Oprocentowanie:……………………………………...
 opłata od udzielonego debetu dopuszczalnego:………….zł.
Uzasadnienie propozycji ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

miejscowość, data

pieczęć imienna i podpis pracownika Banku

Decyzja
Przyznaję uprawnienia do korzystania z debetu dopuszczalnego w wysokości:
 określonej w Komunikacie Banku,*
 w kwocie .....................zł *…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Nie przyznaję uprawnień do korzystania z debetu dopuszczalnego, gdyż: ....................................................................
*

miejscowość, data

*podkreślić właściwe

pieczęć imienna i podpis osoby podejmującej
decyzję kredytową

