
Bank BPH S.A., 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1                               
                                                                                                                                                                          

AG5                                 WNIOSEK O KREDYT „AUTO GOTÓWKA”                    
KREDYT                             Kod Sprzedawcy ……………………………….. 
ID/ Nazwa dealera: …………………………………………………………………………. Tel. ………………………………………………………………………. Fax …………………………………………………………………………………….………………………..………… 
Typ kredytu  …………………………..………….….........................  Okres kredytowania w miesiącach: …………………...…..  Oprocentowanie: ….……….……….  %       Raty:        Równe            Malejące  
Kredyt gotówkowy  1) ………………………….………….. zł.  – zgodnie z dyspozycją Wnioskodawcy       Prowizja bankowa   ……………………………% 
                                  2) ……………………………………zł. – na rachunek:                                               Zabezpieczenie:                           Cesja              Przewłaszczenie               

                   Ubezpieczenie Kredytobiorcy, opcja: **         Złota           Srebrna         Brązowa¹ 
                                          Zostałem poinformowany o kosztach              Brak znaku X  oznacza brak wniosku 
Imię i nazwisko posiadacza rachunku, na który ma być przekazany kredyt gotówkowy                   i warunkach ubezpieczeń  o objęcie ubezpieczeniem 
                                                                                                                                                                                                       
Ubezpieczenie Komunikacyjne …………………………………………………………………………………………………zł.                 Nie wnioskuję o Kartę                …………………………………………………………..                               

                                                                                                                         Kredytową  Banku BPH S.A.                    Podpis Wnioskodawcy         
POJAZD 
Marka …………………………………………………………………………….....................................................................       Model/wersja …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pojemność  ……………………. cm³   Rok produkcji: ………………………………………………………………….       Sprawdzenie w CRZ:            Bank            Dealer          Nie dotyczy (import) 
Rodzaj pojazdu** ………………                                     Pojazd:            Nowy           Używany      Nr nadwozia: …………………………………………………………………………………………………………………… 
DANE  WNIOSKODAWCY 
       Współkredytobiorca  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

WNIOSKODAWCA                       MAŁŻONEK        
Nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………          Nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię (Imiona): ………………………………………………………………………………………………………………………………………        Imię  (Imiona):  ……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                              
Nazwisko rodowe matki  …………………………………………………………………………………………………………………        Nazwisko rodowe matki ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       Dowód osobisty        Karta  stałego pobytu   Seria i numer ……………………………………………        Dowód osobisty        Karta  stałego pobytu  Seria i numer ……………………………………. 
 
Obywatelstwo …………………………………………………. PESEL …………………………………………………………       Obywatelstwo ………………………………………….. PESEL …………………………………………………………    
                                           Wypełnij poniższe pola jeśli adres jest inny niż adres Wnioskodawcy 
Adres stałego zameldowania:   Ul.  …………………………………………………………………………… nr ……………       Adres stałego zameldowania:  Ul. ………………………………………………………………  nr…………….…….. 
 
Kod …………….. - ………………….. Miejscowość ………….……………………… Kraj ………………………………….……….      Kod ……….. - ……………………..  Miejscowość ………………………..…… Kraj ……………………………………….. 
 
Adres do korespondencji:          Ul. …………………………………………………………………………… nr  ……………..      Adres do korespondencji: Ul. …………………………………………………………………………  nr ……………….…                 
(Jeżeli jest inny niż adres zameldowania)    
Kod …………… - ……………………. Miejscowość …………………………………. Kraj …………………………………………..      Kod …………… - …………………… Miejscowość ……………………………  Kraj …………………………………………                 

Adres e- mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….….…. 

Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy) …………………………………………………………………….     Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy) …………………………………………………….….… 
 
Telefon do kontaktu (stacjonarny) …………………………………………………………………………………………………..     Telefon do kontaktu (stacjonarny)  …………………………………………………………………………………….…. 
 
Wykształcenie:         podstawowe            zasadnicze          średnie             wyższe                              podstawowe              zasadnicze            średnie             wyższe  
                                                                                                                                                                                                                        
Stan cywilny:          Mężatka/          Panna/           Wdowa (iec)          Rozwiedziona (y)  Liczba dzieci na utrzymaniu: ……………… Czy jest rozdzielność majątkowa?          Tak        Nie  
                                  żonaty              Kawaler                                           
Miesięczna kwota: a) Stałych opłat (np. czynsz): …………zł b) Rat kredytu – poza Bankiem BPH S.A.: ………….zł. c) w Banku BPH S.A.: …….. ….zł. Posiadany majątek**: ……..       Brak 
 

OBECNE ZATRUDNIENIE/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

źródło dochodu**…………….… stanowisko** …………….……  sektor zatrudnienia** …………..………       źródło dochodu**….……………… stanowisko**………..…… sektor zatrudnienia**…….….….….  
 
Pełna nazwa zakładu pracy/działalności gospodarczej : ……………………………………………………….       Pełna nazwa zakładu pracy/działalności gospodarczej: ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. nr …………….…….     Ul. ………………………………….…………………………………………………………………….…………….. nr ……………….……                  
  
Kod ………… - …………………… Miejscowość  ……………………………………………………………………………………………     Kod …………. - ………………… Miejscowość ………………………………………………………….………….……………… 
 
NIP  …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…….……     NIP  ………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….…… 
 
Telefon do zakładu pracy (stacjonarny) …………………………………………………………………………………………     Telefon do zakładu pracy (stacjonarny) ………………………………………………………………….…………… 
 
                                               (komórkowy) …………………………………………………………………………………………                                                    (komórkowy) ………………………………………………………………………………. 
 
Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy)  …………………………………………………………………………    Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy) ……………………………………………………..…………. 
 
Forma opodatkowania *  ** ……………….……………………………………………………………………………………..     Forma opodatkowania*  **  …………………………………………………..………………………………………… 
 
Zatrudnienie/świadczenie od ………………………………… na czas ………………………………………………………...    Zatrudnienie/świadczenie od ………………………………..na czas ………………………………………….……. 
 
do …………………….………………………..                 Zakład zatrudnia więcej niż 9 osób*                        do ………………………………………………………..              Zakład zatrudnia więcej niż 9 osób* 
 
Udokumentowane miesięczne dochody netto     ………………………………………………….……………….. zł     Udokumentowane miesięczne dochody netto  …………………….………………………..…………….. zł 
 
Wysokość dochodów dodatkowych ………………………………………………………………………………………….. zł    Wysokość dochodów dodatkowych   ……………………………………………………….………………………. zł 
 
źródło uzyskiwania dochodów dodatkowych (nazwa firmy, adres i tel.):                     źródło uzyskiwania dochodów dodatkowych (nazwa firmy, adres i tel.):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………      …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………… 
 
Ul.  …………………………………………………………………………………………………………… nr ……………………………..………..      Ul. …………………………………………………………………………………..……………. nr ……………………….……………….…..                 
 
Kod …………….. -  …………………………… Miejscowość ………………………………………………….…………..…………...…     Kod …………….. - …………………….. Miejscowość ……………………….……………………………….………………….… 
 
Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy) ……………………………………………………….…….………..       Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy) …………………………..…………………………………… 
 
Średnia miesięczna wartość netto za ostatnie 12 m-cy      przychodu*  ………………. zł     Średnia miesięczna wartość netto za ostatnie 12 m-cy    przychodu* ……..…. zł 
 
lub za cały okres prowadzenia działalności, jeśli jest krótszy    dochodu* ……………. zł    lub za cały okres prowadzenia działalności, jeśli krótszy   dochodu*  …………… zł 
  
   * WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ                 ** WYPEŁNIĆ WEDŁUG ZESTAWIENIA UMIESZCZONEGO NA OSTATNIEJ STRONIE 
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Przyjmuję do wiadomości, że Bank nie odpowiada za bezpieczeństwo informacji przekazywanych na podany powyżej adres poczty elektronicznej  i numer 
telefonu komórkowego. Podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody przez Wnioskodawcę na kierowanie do Niego tą 
drogą wszelkiej korespondencji, w tym dotyczącej zawartych z Bankiem umów. 
 

Oświadczenia  
Bank zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą.  Dane powyższe oraz dane przekazane przez Wnioskodawcę/ów i wpisane do 
systemów Banku niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów prawa 
bankowego. Informacje kredytowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie.  Bank będzie przetwarzał dane w celach 
marketingowych, zarządzania procesami Banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Dane te będą przetwarzane przez Bank również w 
przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.  Osoba przekazująca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne. 

Wnioskodawca/y   
 wyraża/ją zgodę/y***) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów 
oraz   dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług  po 
wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę/ów z Bankiem, a także na otrzymywanie informacji handlowych na  

wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu 
złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy. 

Wnioskodawca/y   
 wyraża/ją zgodę/y***) na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu, udzielonego 
Wnioskodawcy zgodnie z niniejszym wnioskiem oraz po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy o Kartę kredytową  

 Banku BPH S.A., zawartej zgodnie i na podstawie wniosku o wydanie tejże karty, w przypadku jego złożenia  w umowie kredytu.  

Wnioskodawca/y   
  wyraża/ją zgodę/y***) na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. 
Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego 

po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu udzielonego Wnioskodawcy zgodnie z niniejszym wnioskiem oraz po wygaśnięciu zobowiązania 
wynikającego z Umowy o Kartę kredytową Banku BPH S.A., zawartej zgodnie i na podstawie wniosku o wydanie tejże karty, w przypadku  złożenia tego wniosku  
w umowie kredytu.  
 

***) w przypadku wyrażenia zgody kratkę należy pozostawić PUSTĄ, a w przypadku niewyrażenia zgody w kratce należy wpisać słowo „NIE” 
 

Niniejszym uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, oświadczam, że: 
1) przeciwko mnie, ani mojemu małżonkowi nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się przeciwko mnie/nam żadne 
postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie/nam postępowanie egzekucyjne, 
2) moje wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów, 
3) nie zalegam z tytułu opłat podatkowych wobec US  lub innych organów oraz z tytułu składek ubezpieczeniowych wobec ZUS lub KRUS (dotyczy 
Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub rolną), 
4) nie pozostaję w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mój zakład pracy lub prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie są w stanie 
upadłości/likwidacji, 
5) nie toczy/toczyło się wobec mnie postępowanie upadłościowe oraz, że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości, 
6) moje udokumentowane miesięczne dochody i zobowiązania są zgodne z kwotą określoną w niniejszym wniosku, 
7) wyrażam zgodę na udostępnienie mojemu Pracodawcy danych dotyczących dochodu w przypadku jego weryfikacji (pisemnie lub telefonicznie) przez Bank 
BPH S.A. 
8) przed podpisaniem przeze mnie umowy kredytu otrzymałem: „Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych - Kredyt 
samochodowy: kredyt na zakup pojazdu oraz kredyt „Auto Gotówka”, „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców – kredyty na zakup 
pojazdu/kredyt „Auto Gotówka”oraz wzór umowy, z którego klauzule zostaną przeniesione do umowy, którą zamierzam zawrzeć z Bankiem BPH S.A.,   
9) zostałem poinformowany przez pracownika Banku/Sprzedawcę o konieczności zapoznania się z dostarczonymi mi, wyżej wymienionymi dokumentami zanim 
podejmę decyzję o zawarciu umowy kredytu.       
 
Oświadczenia dotyczące osób wnioskujących o objęcie ochroną ubezpieczeniową: 
Oświadczam, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, lekarz nie stwierdził u mnie choroby ani nie leczyłem się,  za wyjątkiem profilaktyki zdrowotnej. W innym 
przypadku jestem świadomy, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe będzie wynikiem choroby stwierdzonej lub 
leczonej w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy.  
Zostałem poinformowany, że warunkiem rezygnacji z ubezpieczenia Kredytobiorcy, które stanowi wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu jest przedstawienie 
zabezpieczenia w formie poręczenia wg. prawa cywilnego lub indywidualnej umowy ubezpieczenia w zakresie zgonu,  w której Bank został  wskazany jako 
Uposażony. 
Zostałem poinformowany o kosztach i warunkach ubezpieczeń w tym wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Grupowego na Rzecz Kredytobiorców- kredyty na zakup pojazdu/kredyt „Auto Gotówka”. 
Mój  podpis, poniżej złożony,  dotyczy wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku i upoważniam Bank do sprawdzania ich poprawności, 
        
       Rezygnuję z otrzymywania blankietów do spłat rat kredytu 
 

____________________  
Miejsce, data 

 
 
 
 

 
                         Podpis Wnioskodawcy 

  
 
 
 
 

Zgoda Współmałżonka-potwierdzona    
podpisem 

 

Czytelny podpis pracownika / 
Sprzedawcy 

 
 
Bank może odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, Wnioskodawca może zwrócić się do Banku                
o ponowne rozpatrzenie wniosku kredytowego.  
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Dane słownikowe do Wniosku: 
 
**) Ubezpieczenie Kredytobiorcy: 
Ubezpieczenie Kredytobiorcy, w wybranym zakresie: 
Opcja Złota –   zgon, niezdolność do pracy, leczenie szpitalne oraz utrata pracy- (w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy zawarty na czas 
nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania umowy kredytu lub prowadzących działalność gospodarczą) albo poważne zachorowanie - (w przypadku 
pozostałych osób) albo 
Opcja Srebrna -  zgon, niezdolność do pracy oraz leczenie szpitalne albo 
Opcja Brązowa 1 -  zgon, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy spowodowana leczeniem szpitalnym oraz uszczerbek na zdrowiu, jeżeli nastąpiły w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego. 
Ubezpieczenie Kredytobiorcy może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu.  
1) Opcja Brązowa – dostępna tylko dla kredytów powyżej 50.000 PLN 
Opcje Złota, Srebrna i Brązowa – dostępne dla osoby fizycznej,  w tym także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej. 
 

 
I. Posiadany majątek                                                                          II.  Źródło dochodu                                           III. Stanowisko                                
1.  Aktywa finansowe w innym banku                   1. Emerytura                     1. Dyrektor/prezes   
2.  Aktywa finansowe zdeponowane w Banku BPH S.A.                     2. Kontrakt/kontrakt marynarski                    2. Inne  
3.  Brak                   3. Niepełny etat                                            3. Kierownik 
4.  Działka budowlana/rekreacyjna      4. Pełny etat                    4. Nie dotyczy 
5.  Gospodarstwo rolne      5. Praca na własny rachunek                         5. Pracownik biurowy/specjalista 
6.  Mieszkanie własnościowe/spółdzielczo-własnościowe                6. Renta                                                               6. Pracownik fizyczny 
7.  Nieruchomość      7. Rolnik                                                               7. Pracownik obsługi Klienta/prac. usługowy 
8.  Pojazd       8. Umowa o dzieło                                             8. Przedstawiciel handlowy/sprzedawca  
9.  Pozostałe składniki majątku      9. Umowa zlecenie                                            9. Urzędnik państwowy/prac. budżetowy  
                                                                                                                                                                                                    10. Właściciel/współwłaściciel    
                                                                                                                                                                                      11. Wolny zawód     
  
IV. Sektor zatrudnienia                                                                           V. Forma opodatkowania                               VI. Rodzaj pojazdu  
1. Administracja/urzędy                                                                           1. Brak                                                                   1. Samochód osobowy 
2. Budownictwo                                                                                         2. Karta podatkowa                                            2. Samochód ciężarowy 
3. Edukacja                                                                                                 3. Zasady ogólne + KPiR                                     3. DMC>3,5 T samochód ciężarowy 
4. Finanse/ubezpieczenia                                                                        4. Zasady ogólne + pełna księgowość             4. Autobus 
5. Gastronomia                                                                                          5. Zryczałtowany podatek dochodowy           5. Motocykl 
6. Górnictwo/hutnictwo/przemysł stoczniowy                                                                                                                    6. Ciągnik 
7. Handel                  7. Motorower 
8. Hotelarstwo/turystyka               8. Przyczepa campingowa 
9. Inne                 9. Przyczepa/naczepa 
10. Kultura/sztuka/rozrywka               10. Pojazd wolnobieżny 
11. Marketing/reklama               11. Inny pojazd silnikowy   
12. Nie dotyczy 
13. Ochrona mienia 
14. Przemysł 
15. Rolnictwo/leśnictwo 
16. Służba zdrowia 
17. Służby mundurowe 
18. Telekomunikacja/informatyka 
19. Transport 
20. Usługi    
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