
KWOTA KREDYTU / OKRES KREDYTU  
DZIEŃ PŁATNOŚCI RATY  

PROWIZJA ZA KREDYT PŁATNA GOTÓWKĄ
CZY KREDYTOWANA?

RODZAJ RAT RÓWNE CZY MALEJĄCE?

 1 WNIOSKODAWCA 2 WNIOSKODAWCA

IMIĘ I NAZWISKO  

Stan cywilny  

Czy jest rozdzielność majątkowa ?  
Pesel  
Nr i seria DO / paszportu

Adres zamieszkania
+okres zamieszkania pod danym adresem
   ( miesiąc/rok )  

Adres korespondencyjny  

Adres zameldowania  
Rodzaj zamieszkiwanego lokalu 
•dom/mieszkanie?
•z rodzicami/własność /wynajem  
Wykształcenie 
(podstawowe/średnie/inż./lic/mgr/dr?)  

Nazwisko panieńskie matki  

Miejsce urodzenia  

Nr  telefonu  

Adres email  

Liczba dzieci na utrzymaniu

Liczba dorosłych na utrzymaniu  
Forma zatrudnienia
W jakim banku główny ROR? Ile m-cy 
posiada ROR?
Całkowity staż pracy

Czy nieruchomość jest pierwszą czy
 kolejną ?

NAZWA PRACODAWCY -KLIENTA 

Nr telefonu do pracodawcy  

Ilość osób zatrudnionych w firmie 
pracodawcy ?

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   

NIP/REGON   
Forma rozliczania z US (ryczałt? KPIR? pełna   



księgowość? karta podatkowa?)

Ilość osób zatrudnionych w firmie 

ZOBOWIĄZANIA   
Karty kredytowe (w jakim banku/jaki 
limit/data przyznania)   
Debet/linia w koncie (w jakim banku/jaki 
limit/data przyznania)   
Kredyty (w jakim banku/kwota 
przyznana/kwota raty/data 
przyznania/kwota pozostała do spłaty/jaki 
okres spłaty)   
Alimenty/ubezpieczenia ind./inne 
(miesięczna kwota obciążenia)

NIERUCHOMOŚĆ
Rok wybudowania budynku
Czy klient zamieszka w nieruchomości?
Czy nieruchomość Będzie wykorzystywana 
w celu prowadzenia działalności gosp ?
Nr tel. do kontaktu w sprawie inspekcji 
nieruchomości

Oświadczam/oświadczamy*, że wszystkie dane i informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że jestem/jesteśmy* w pełni świadomi
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Podpisem stwierdzam/y prawdziwość i kompletność wszystkich podanych we
formularzu informacji. 

….............................................
  miejscowość, data

    ………........................................
        podpis Wnioskodawca 1   

 

………........................................
  podpis Wnioskodawca 2 

Oświadczam/oświadczamy*,  że  wyżej  wymienione  dane  osobowe podałem(am)*/podaliśmy*  dobrowolnie,  a  przed  wyrażeniem  poniższych  zgód
zapoznałem(am) /zapoznaliśmy się z informacjami,  których podanie jest wymagane zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, które znajdują się w Obowiązku informacyjnym,  w szczególności  zaś z pouczeniem, że przysługuje mi/nam* prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam/oświadczamy*, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na  udostępnienie przez Intuum Sp. z o.o. moich/naszych  danych Expander Advisors Sp.
z o.o., w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Expander Advisors Sp. z o.o., w szczególności w ramach pośrednictwa
Expander Advisors Sp. z o.o., polegającego na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej. 

….......................................................
  miejscowość, data

 ………........................................
          podpis Wnioskodawca 1    

………........................................
  podpis Wnioskodawca 2 


