PR-IV/QP-I/F-20

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UGODY (DOTYCZY POŻYCZKI WYPOWIEDZIANEJ)
Dotyczy umowy pożyczki nr: ………………………………….. z dnia ................................................. zaciągniętej przez:
Nazwisko i imiona : ....................................................................................
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Nr członkowski:……………………………..
Nazwisko i imiona : …………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………….. Seria i nr dowodu osobistego:………………………………………..
DANE TELEADRESOWE: Adres korespondencyjny:
Ulica: ………………………………...…………………………………………………………………….. Nr domu………………….. Nr mieszkania ……………
Kod: ………………………… Miasto: …………………………………………………………. Województwo: …………………………………….………………
Telefon kontaktowy (stacjonarny/komórkowy):………….…….…………………………. E-mail: …………………………………………………………………

Wnioskuję o rozłożenie zadłużenia na raty w wysokości …………………………………. PLN miesięcznie
płatne do …………- dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca ……………………………………………………….
Jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia proponuję …………………………………………………………………………
Dokonuję wpłaty uwiarygodniającej w wysokości …………………………………………………………………………
DANE O ZATRUDNIENIU I DOCHODACH
Źródło dochodu:
□
WPŁYW NA KONTO SKOK
□
Umowa o pracę od dnia ……………………………….. na czas nieokreślony/określony* - do dnia …………………………….
Dane zakładu pracy /nazwa/............…………………………………………………………………………………………….
Regon………………………………….. lub NIP……………………………………..
Dochód netto: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): …………………………………..
Dochód netto Współdłużnika: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
□
Działalność gospodarcza
Forma prowadzonej działalności: osoba fizyczna / spółka cywilna
Regon………………………………….. lub NIP……………………………………..
Dochód netto: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
Dochód netto Współdłużnika: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
Forma opodatkowania: zasady ogólne/ryczałt/karta podatkowa
□
Rolnik
Powierzchnia ogólna……………..ha, liczba przeliczeniowa……….ha , którego jestem właścicielem/dzierżawcą
Dochód netto (średnio z ostatnich 12 ostatnich m-cy):………………………………….
Dochód netto Współdłużnika: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
□
Najem
czas trwania umowy od………………. do…………..
Przedmiot najmu/dzierżawy : mieszkanie/ lokal usługowy/garaż/ grunty/ inne
Dochód netto (średnio z ostatnich 12 ostatnich m-cy):………………………………….
Dochód netto Współdłużnika: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
□
Emerytura
□
Wolny zawód
□
Renta
□
Zasiłek pielęgnacyjny
□
Pracownik kontraktowy
□
Inne ………………………
Dochód netto: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………………….
Dochód netto Współdłużnika: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): ………………………
DANE O GOSPODARSTWIE DOMOWYM:
Wysokość stałych miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego:……….…………………………
Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………………
Liczba osób dorosłych w gospodarstwie domowym nie posiadających własnych dochodów : ……………….
Liczba dzieci na utrzymaniu:………………………………
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Moją sytuację finansową w przyszłości poprawię przez:
□
podjęcie zatrudnienia
□
otwarcie/wznowienie działalności gospodarczej
□
inne (podać sposób) ……………………………………………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Okres zamieszkania pod wskazanym adresem : do 6 miesięcy / do 1 roku / do 2 lat / do 5 lat/ powyżej 5 lat*
Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim z ……………………………………………….………….PESEL
……………………………….. oraz pozostaję/ nie pozostaję* w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.
Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej.
Oświadczam, że zalegam / nie zalegam* z płatnościami składek wobec ZUS.
Oświadczam, że zalegam / nie zalegam* z płatnościami składek wobec US.
Oświadczam, że prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (Firma), posiada/ nie posiada* obciążeń z tytułu wyroków
sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w stosunku do niej jest/ nie jest *prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz
nie znajduje się w stanie likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie naprawcze i upadłościowe.
Oświadczam, że dochód jest/ nie jest* obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.
Oświadczam, że z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego zalegam/ nie zalegam* z opłatą podatku rolnego
i składek na ubezpieczenie.
Oświadczam, że z tytułu umowy najmu / dzierżawy* nie zalegam / zalegam* z opłatą podatków do Urzędu Skarbowego oraz
innych zobowiązań publiczno-prawnych.

ZOBOWIĄZANIA

RODZAJ

GDZIE

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

(nazwa banku lub innej
instytucji)

SALDO ZADŁUŻENIA

RATA MIESIĘCZNA

KOŃCOWY
TERMIN SPŁATY

MAJĄTEK

RODZAJ
(nieruchomość,
samochód, lokata,
Papiery wartościowe,
udziały, polisa na życie)

OPIS
(rodzaj nieruchomości, adres, marka
i rocznik samochodu itp)

WARTOŚĆ RYNKOWA

OBCIĄŻENIA
(kwota, tytuł - zastaw, hipoteka,
przewłaszczenie itp.)

Oświadczam, iż zadłużenie nie może być spłacone/nie było spłacane w sposób zgodny z pierwotną umową za względu na następujące
okoliczności: .………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jako dowód zaistnienia opisanych powyżej okoliczności załączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
W celu potwierdzenia wysokości dochodu mojego oraz Współdłużnika, załączam następujące dokumenty:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

UWAGA: Złożenie wniosku o zawarcie umowy ugody bez dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przez wnioskodawcę
dochodów, skutkować może negatywnym rozpoznaniem wniosku. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ugody nie powoduje wstrzymania
działań windykacyjnych, naliczania dalszych odsetek oraz nie zwalnia od obowiązku dokonywania wpłat na poczet zadłużenia.
NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA WNIOSKU.
Ja, niżej 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, upoważniam 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.
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Prawdziwość zawartych powyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem
dnia............................
..........................................................................................
/podpis Wnioskodawcy/Przejmującego dług/Przystępującego do długu/*

Wpłynęło dnia ……………….

…................................................................
/podpis pracownika Kasy Centrum/

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Centrum, z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 16A, w
Bytomiu, zwana dalej Kasą. Korespondencyjny kontakt z nami jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo można się z nami kontaktować pod
numerem telefonu 32 280 73 17 lub adresem e-mail: iod@kasacentrum.pl.
Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@kasacentrum.pl.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1.
w celu wynikającym ze złożonych przez Panią/Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją
uzyskaliśmy. Podstawą prawną uprawniającą nas do takiego działania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia*;
2.
w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu uprawnia nas przepis art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia*;
3.
w celu oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe lub ustawy o kredycie
konsumenckim. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;
4.
w celu rachunkowym, księgowym i archiwalnym, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;
5.
w celu wykonania obowiązku przekazywania informacji dotyczących Pani/pana zobowiązań do instytucji ustawowo upoważnionych do ich
gromadzenia, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy - Prawo bankowe lub ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia*
6.
w celu monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;
7.
w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują nas m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo – kredytowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia*;
8.
w celu zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6
ust.1 lit. f Rozporządzenia*;
9.
w celach analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa
w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;
10. w celach windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;
11. w celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów powiązanych z nami kapitałowo, osobowo lub systemowo. Prze twarzanie
Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;
12. w celach dowodowych i archiwalnych, dla potrzeb ochrony przez Pani/Pana potencjalnymi roszczeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych
osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*.
Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie przysługującego nam
uprawnienia (lub obowiązku) możemy pozyskać Pani/Pana dane od instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, biur informacji
gospodarczej oraz od innych podmiotów i instytucji, upoważnionych do udzielania informacji o osobach na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres
przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać
Pani/Pana dane osobowe:
1.
do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie – jeśli przetwarzanie odbywało się
na podstawie Pani/Pana zgody;
2.
do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia*;
3.
do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – w sytuacji kiedy przetwarzanie (przechowywanie danych) odbywa się na
podstawie ww. przepisów prawa;
4.
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych;
5.
do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń – w sytuacji kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami
lub w celu ich dochodzenia (cele windykacyjne);
6.
do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, o której mowa w
art. 21 ust. 1 Rozporządzenia*.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1.
podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A.
2.
podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana zgody;
3.
nasi podwykonawcy, którzy świadczą na naszą rzecz m.in. usługi księgowe, rachunkowe, doradcze i wsparcia IT, w tym również kancelarie prawne
lub firmy windykacyjne, jak również inne podmioty, które współpracują z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.
żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3.
żądania przeniesienia danych,
4.
cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: 41-902 Bytom, ul. St. Moniuszki 16A. Jeśli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w umowie lub wniosku jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym
warunkiem zawarcia tej umowy. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w celu wydania przez nas decyzji, która miałaby opierać się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Profilowanie może być wykorzystane przez nas m.in. w celach:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

przeprowadzenia analizy lub prognozy aspektów dotyczących oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, poprzez przypisanie Pani/Panu
określonej oceny punktowej (scoring kredytowy);
realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym;
podjęcia decyzji kredytowej;
przeciwdziałania praniu pieniędzy;
zapobiegania przestępstwom popełnianym m.in. na szkodę skoków, banków, instytucji kredytowych i finansowych, czyli zapobiegania tzw.
fraudom;
przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);
analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych.

Oświadczenia obowiązkowe Wnioskodawcy:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na potwierdzenie i uzyskanie przez Kasę informacji od zakładu pracy dotyczących danych podanych przeze mnie we
wniosku lub zawartych w przedłożonym przeze mnie zaświadczeniu z zakładu pracy.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych oraz socjo-demograficznych
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, w celu oceny wiarygodności i analizy ryzyka kredytowego.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, do Związek Banków Polskich ul. Postępu
17A, 02-676 Warszawa w celu weryfikacji dowodu osobistego w bazie dokumentów zastrzeżonych.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, teleadresowych, socjodemograficznych, oraz ekonomicznych takich jak zobowiązania, historia transakcji, dokonywanych w SKOK i poza SKOK, jak również wysokości dochodów w
celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej oraz spersonalizowania parametrów restrukturyzacji zadłużenia lub ugody (profilowania). Profilowanie
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Data i podpis wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia obowiązkowe Poręczyciela:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na potwierdzenie i uzyskanie przez Kasę informacji od zakładu pracy dotyczących danych podanych przeze mnie we
wniosku lub zawartych w przedłożonym przeze mnie zaświadczeniu z zakładu pracy.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych oraz socjo-demograficznych
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, w celu oceny wiarygodności i analizy ryzyka kredytowego.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, do Związek Banków Polskich ul. Postępu
17A, 02-676 Warszawa w celu weryfikacji dowodu osobistego w bazie dokumentów zastrzeżonych.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, teleadresowych, socjodemograficznych, oraz ekonomicznych takich jak zobowiązania, historia transakcji, dokonywanych w SKOK i poza SKOK, jak również wysokości dochodów w
celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej oraz spersonalizowania parametrów restrukturyzacji zadłużenia lub ugody (profilowania). Profilowanie
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Data i podpis poręczyciela ……………………………………………………………………………………………………………………………
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