Kredytobiorca/ Przystępujący do długu/Spadkobierca
Osoba trzecia (
dotyczy wniosku o restrukturyzację zadłużenia
Numer Umowy Kredytowej
I. Dane osobowe

(dotyczy obcokrajowców)

+
Opłaty i wydatki:
Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym opłaty mieszkaniowe):

Stan cywilny:
Zamężna/żonaty
(wspólnota maj.)

Zamężna/żonaty
(rozdziel. maj.)

Panna/Kawaler

Wdowa/wdowiec

Rozwiedziona/y

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy, miejscowość
Proszę podać co najmniej miesiąc i rok

Data zamieszkania pod obecnym adresem:

Adres do korespondencji:
zamieszkania

inny:

Kod pocztowy, miejscowość

Kontakt:
Prywatne telefony do kontaktu:

Adres e-mail:

Sposób dostarczania korespondencji (wyciągów oraz innych powiadomień)
w formie elektronicznej poprzez system
bankowości internetowej R-NET

w formie elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail

w formie papierowej na wskazany
powyżej adres do korespondencji
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Wykształcenie:
Wyższe magisterskie

Wyższe (licencjat/inżynier)

Średnie

Zawodowe

Gimnazjalne

Podstawowe

Status mieszkaniowy:
Mieszkający u
rodziny

Najemca

Właściciel

Mieszkanie
służbowe

Mieszkanie
komunalne

Właściciel
mieszkania

domu

II. Informacje o posiadanym majątku:
Domy:
Działki:

III. Wysokość i źródła dochodu oraz zobowiązania
Wysokość aktualnego średniomiesięcznego dochodu brutto:
Brak dochodu

Poniżej 3 000,00 zł

3 001,00 zł - 5 000,00 zł

5 001,00 zł -10 000,00 zł

10 001,00 zł - 20 000,00 zł

20 001,00 zł- 100 000,00 zł

Powyżej 100 000,00 zł

Forma uzyskiwania dochodu:
umowa o pracę na
czas nieokreślony

umowa zlecenia/ o
dzieło

kontrakt

umowa o pracę na
czas określony do:

umowa
agencyjna

emerytura

bezrobotny

renta

dział. gosp.
– KPiR

dział. gosp.
– ryczałt

tak

Czy pracodawcą jest firma rodzinna lub wnioskodawca posiada udziały w firmie pracodawcy?:

Czy w ostatnich 12 miesiącach prowadzona była działalność gospodarcza?:

dział. gosp.
– karta
podatkowa

nie

tak

inny

dział. gosp.
– pełna księgowość

nie

zawieszona

Inne źródła wpływów:
spadek

najem

sprzedaż posiadanych nieruchomości

inwestycje

Inne

Wykonywany zawód:
Członek zarządu

Całkowity staż pracy

Pracownik
fizyczny

Kadra
kierownicza

Właściciel

Student

Specjalista/ samodzielne
stanowisko

miesięcy/lat (niepotrzebne skreślić)

Nazwa pracodawcy/ zleceniodawcy/ prowadzonej działalności gospodarczej

Informacje o pracodawcy/ zleceniodawcy/ prowadzonej działalności gospodarczej:
Liczba zatrudnionych pracowników:

1-4.

5-50.

51-100.

100-500.

500+
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Obszar działalności pracodawcy/ zleceniodawcy/ prowadzonej działalności gospodarczej:
Służba zdrowia/
pomoc społeczna

Rolnictwo/leśnictwo/rybactwo

Przetwórstwo przem.

Edukacja

Hotele/restauracja

Górnictwo/hutnictwo

Woda/prąd/gaz

Informatyka

Obrona narodowa

Handel/naprawa/usługi

Transport/łączność

Budownictwo

Finanse/bankowość
/ubezpieczenia

Działalność prawnicza/
doradztwo/wynajem
Administracja

Informacja o działalności gospodarczej (dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/karty podatkowej/KPiR):
Ryczałt odprzychodów
ewidencjonowanych:

przeważająca część działalności prowadzona jest w sferze:

Książka przychodów i
Rozchodów (KPiR):

składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS:

usług

handlu

minimalne

produkcji

inne, w kwocie:

wynajmu
nieruchomości

zł miesięcznie

Dodatkowe informacje o działalności gospodarczej:
Przedmiot działalności:
Zakres działalności:
Główni kontrahenci

Adres strony internetowej:
W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności gospodarczej, należy wypełnić załącznik Informacja o działalności gospodarczej.
Zobowiązania finansowe:
Lista aktualnych i spłaconych w ciągu ostatniego miesiąca zobowiązań Wnioskodawcy i zobowiązań, które poręczył.

Nazwa banku

Rodzaj
zobowiązania

Przyznana
kwota w
walucie
kredytu

Data
zawarcia
umowy

Aktualne
saldo
zadłużenia
w walucie
kredytu

Waluta
kredytu

Kwota
miesięcznej raty w
walucie kredytu

Termin ostatecznej
spłaty kredytu

Aktualne
saldo
zadłużenia w
walucie
kredytu

Waluta
kredytu

Kwota
miesięcznej raty w
walucie kredytu

Termin ostatecznej
spłaty kredytu

1
2
3
4
5
6
7

Zobowiązania alimentacyjne:
Średnie miesięczne alimenty wynoszą:
Zobowiązania firmowe:
Lista aktualnych i
spłaconych w okresie
ostatniego miesiąca
zobowiązań
Wnioskodawców
Nazwa banku

Rodzaj
zobowiązania

Przyznana kwota w
walucie kredytu

Data zawarcia
umowy

1
2
3
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1.

IV. Oświadczenia

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Administrator moich danych osobowych - Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ("Bank"), który prowadzi
działalność bankową, którego siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 00-844, ul. Grzybowska 78 - poinformował mnie, że przysługuje mi
szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”).
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przez Bank, stanowiącą realizację
obowiązku nałożonego na Bank na mocy artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przyjmuję do wiadomości, że w
dowolnym momencie pełna i aktualna informacja w szczególności o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje o: celach i
podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane, kategoriach odbiorców danych oraz prawach
przysługujących w związku z przetwarzaniem danych) można odnaleźć na stronie internetowej www.rbinternational.com.pl
Oświadczam, że otrzymałem/am formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego (dotyczy przystąpienia do długu).
nie otrzymałem/am
Oświadczam że:
1)
zostałem/am poinformowany przez Bank o ryzyku zmiany stopy procentowej i mam pełną świadomość ponoszenia ryzyka związanego z
zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym, w tym ryzyka zmiany stopy procentowej, która ma wpływ na wysokość zobowiązania względem
Banku, wynikającego z wnioskowanego kredytu oraz na wysokość rat spłaty kredytu;
2)
zostałem/am poinformowany/a przez Bank o ryzyku związanym z oprocentowaniem kredytu/pożyczki zmienną stopą procentową oraz
jestem świadomy/a ponoszenia ryzyka w przypadku, jeśli zobowiązanie będące przedmiotem niniejszego Wniosku jest (lub docelowo
będzie) oprocentowane zmienną stopą procentową;
3)
zapoznałem/am się z dokumentem o nazwie „Informacje istotne dla oceny przez klienta indywidualnego ryzyka związanego z zawarciem
Aneksu/Porozumienia restrukturyzacyjnego o produkt zabezpieczony hipoteką” w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce.
4)
w chwili składania niniejszego Formularza Bank wyjaśnił wszelkie zgłaszane przeze mnie wątpliwości związane z zawarciem
Aneksu/Porozumienia restrukturyzacyjnego o produkt zabezpieczony hipoteką w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce
5)
otrzymałem/am informację oraz jestem świadomy/a, że w przypadku spłaty zobowiązań kredytowych (w tym wnioskowanego kredytu),
które mogą przekroczyć 40%/50% uzyskiwanych dochodów, istnieje podwyższone ryzyko braku możliwości obsługi większych wydatków w
przyszłości lub tworzenia oszczędności
Oświadczam, że dane osobowe oraz inne informacje, w tym dotyczące osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków, podane w niniejszym
formularzu są prawdziwe i aktualne. W przypadku istnienia jakichkolwiek umów zawartych przeze mnie z Bankiem, a także z podmiotami
których następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przed dniem złożenia niniejszego
Formularza oraz w przypadku, gdy wskazane w tych umowach dane osobowe (nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adresy:
korespondencyjny, zameldowania oraz e-mail, a także numery telefonów) są inne niż podane w niniejszym Formularzu powyżej upoważniam
Bank do dokonania zmian w dotychczasowych danych osobowych na dane podane powyżej.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach moich danych zawartych w niniejszym Formularzu oraz
załącznikach do niego przekazanych Bankowi o ile dojdzie do zawarcia wnioskowanego Aneksu/Porozumienia restrukturyzacyjnego
Wyrażam zgodę na weryfikowanie pod względem rzetelności i prawdziwości złożonych przeze mnie oświadczeń i przedstawionych dokumentów
w związku z oceną mojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Oświadczam, iż w tym celu upoważniam Bank do ujawnienia informacji
objętych tajemnicą bankową wszystkim podmiotom/instytucjom, które wystawiły przedstawione przeze mnie dokumenty dołączone do
Formularza lub których dotyczą składane przeze mnie w Formularzu oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że ocena zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie złożonych w Banku informacji oraz z baz lub
zbiorów stosowanych w Banku.
Potwierdzam otrzymanie informacji, że zebrane dane mogą być udostępniane przez Bank innym podmiotom zewnętrznym na zasadach
określonych w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1876), a zwłaszcza:
1)
innym bankom oraz instytucjom utworzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, w celach i zakresie określonym w art. 105 i
art. 105a tej ustawy oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych,
2)
podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w
zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów), na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że w związku z przekazywaniem moich danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej, zapoznałem się z informacją o
zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa, zamieszczonych na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w
Polsce (www.rbinternational.com.pl) pod nazwą „Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej S.A.”
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Bank przekazuje (w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz
Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej) dane osobowe Klientów do Systemu „Bankowy Rejestr” i „Dokumenty Zastrzeżone”, którego
administratorem jest Związek Banków Polskich. Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek
Banków Polskich. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy możliwości udostępniania danych gromadzonych w Systemie „Bankowy
Rejestr” biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 j.t.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym lub instytucjom finansowym
będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce do wystąpienia osobiście
lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
nie upoważniam
Oświadczam, że jestem świadomy iż na podstawie art. 105 ust.4d) Ustawy z dnia 29.08.1997r (z późn.zm.) Prawo bankowe, Bank może - za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
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13. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących
tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich ewentualnych zobowiązań wynikających z umów zawartych z Raiffeisen Bank International AG
(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce , w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia
wygaśnięcia zobowiązania.
14. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka
Akcyjna) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do
celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące
mnie informacje stanowiące tajemnicę bankową były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w celu oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ich wygaśnięcia.
15. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności
udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku, w
którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej odwołaniem.
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, gdy nie dojdzie do zawarcia wnioskowanego Aneksu/Porozumienia restrukturyzacyjengo do
celów marketingowych oraz do celów dowodowych na okoliczność wnioskowania o zmianę warunków kredytowana. Przyjmuję do wiadomości,
że mam prawo wglądu do swoich danych przekazanych do Banku oraz prawo ich poprawiania oraz cofnięcia zgody.
nie wyrażam zgody
17. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.) z późn.zm.) w zakresie
produktów, usług i promocji oferowanych przez Bank.
nie wyrażam zgody
18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1907 z późn.zm.) w zakresie produktów, usług i promocji
oferowanych przez Bank. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
nie wyrażam zgody
19. Wyrażam zgodę na składanie oświadczeń woli związanych z wykonywaniem czynności bankowych, w tym na zawieranie umów w zakresie
produktów i usług oferowanych przez Bank, w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, tj. Systemu
Bankowości Internetowej, Centrum Obsługi Klienta i innych udostępnionych przez Bank. Zostałem/am poinformowany/a, że zasady oraz skutki
składania oświadczeń w formie elektroniczne j są zgodne z określonymi w art. 7 Prawa bankowego oraz art. 13 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi i są szczegółowo określone w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu
dla Klientów indywidualnych, a także w regulaminach poszczególnych usług bankowych.
20. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank w postaci jawnej (tj. bez szyfrowania), za pośrednictwem wskazanych przeze mnie numerów
telefonów lub poczty elektronicznej w tym z nagrywanego telefonu, objętych tajemnicą bankową dokumentów i informacji związanych z
wnioskowaną Umową.
nie wyrażam zgody
21. Oświadczam, że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie mojej upadłości.
złożyłem/am wniosek o ogłoszenie mojej upadłości
22. Oświadczam, że nie została ogłoszona moja upadłość.
została ogłoszona moja upadłość w dniu…………
23. Oświadczam, że nie toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne.
toczą się. Postępowania egzekucyjne w toku dotyczą …………. (jeżeli się toczą)
24. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, iż w przypadku dostarczania korespondencji w formie elektronicznej poprzez system
bankowości internetowej R-NET lub na wskazany w niniejszym Formularzu adres e-mail:
1)
elektroniczne otrzymywanie korespondencji dotyczy:, harmonogramów, informacji o zmianach wzorców umownych. Wszelka inna
korespondencja (np. monity, wezwania, wypowiedzenia umów, potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na pisma Klientów) będą przesyłane
w postaci papierowej na ostatni podany przeze mnie Bankowi adres korespondencyjny, z tym, że monity mogą być również przesyłane w
formie np. sms;
2)
w przypadku wyboru dostarczania korespondencji pocztą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail wiadomości te mogą być
narażone na ingerencję osób trzecich;
3)
gdy z przyczyn niezależnych od Banku nie jest możliwe dostarczanie korespondencji w postaci elektronicznej, Bank będzie przesyłał
korespondencję w formie papierowej.
25. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny iż w przypadku wyboru papierowej na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny:
1)
w przypadku posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej R-NET, Bank będzie również udostępniał przez ten system, bez
dodatkowego powiadamiania na adres e-mail o ich dostępności;
2)
nie będę otrzymywał korespondencji na adres e-mail;
26. Oświadczam, że Bank przekazał mi „Informację o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)”.
27. Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:
• źródło pochodzenia majątku Klienta
• źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w
dyspozycji Klienta w ramach relacji z Bankiem
Powyższe oświadczenia składam będąc świadomą/ym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Strona 5 z 6

V. Podpisy
Po zapoznaniu się z treścią kompletnie wypełnionego niniejszego Formularza potwierdzam, że zawarte w nim dane oraz oświadczenia (w tym w pkt IV powyżej) są
prawdziwe i w związku z tym nie zgłaszam zastrzeżeń co do treści sporządzonego Formularza, co niniejszym potwierdzam poniższym
podpisem: Podpis zgodny aktualnym wzorem podpisu złożonym w Banku (Kartą Wzorów Podpisów) (w przypadku składania Wniosku o restrukturyzację
zadłużenia)
Podpis

Data

Potwierdzam niniejszym własnoręczność złożonego/złożonych w mojej obecności podpisu przez składającego Formularz. Potwierdzam, iż wszyscy
składający niniejszy Formularz okazali oryginały dokumentów tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na niniejszym Formularzu z danymi
dokumentu tożsamości Klienta.

Pieczątka i podpis Notariusza/Reprezentanta Banku.

Prosimy o wypełnienie niniejszego Formularza drukowanymi literami. Przez nieuzupełnienie/ niewykreślenie pól rozumie się, że zawarte w nich
informacje nie dotyczą osoby wypełniającej Formularz
Wszystkie strony wniosku powinny zostać zaparafowane, z wyjątkiem stron zawierających czytelny podpis.
Przekreślenia i zmiany danych uzupełnionych na niniejszym Formularzu powinny być zaparafowane.
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