WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW
UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO
NR

Powód z³o¿enia wniosku
(krótkie uzasadnienie):

Proszê wype³niæ tylko te pola, które dotycz¹ danej, wybranej przez Pañstwa, zmiany warunków Kredytu.
1. Przewalutowanie na PLN

tak

nie

2. Od³¹czenie od kredytu osoby

tak

nie

Imiê i nazwisko

Wnioskujê o od³¹czenie od kredytu nastêpuj¹cych kredytobiorców:

Imiê i nazwisko

3. Zmiana sposobu sp³aty kredytu

tak

nie

4. Zmiana terminu sp³aty kredytu

tak

nie

Wnioskujê o zmianê terminu sp³aty kredytu na dzieñ

ka¿dego miesi¹ca.

5. Zmiana opisu wyp³aty transz (w szczególnoœci „Za³¹cznika A”)
zgodnie z za³¹czon¹ specyfikacj¹

zgodnie z za³¹czonym
harmonogramem od Dew/SM/GW

6. Skrócenie okresu kredytowania

tak

raty malej¹ce

raty równe

Wnioskujê o zmianê sposobu sp³aty kredytu na:

tak

nie

zmiana terminu zakoñczenia prac
budowlanych/wykoñczeniowych
/ remontowych

inne:

nie

Proszê wybraæ jedn¹ z opcji (w przypadku wybrania obu w pierwszej kolejnoœci zostanie uwzglêdniona liczba rat):
oczekiwana wysokoœæ raty
na dzieñ sp³aty kredytu

oczekiwana liczba rat
do koñca sp³aty kredytu

7. Zmiana zabezpieczenia

tak

nie
tak

Czy zabezpieczeniem przejœciowym (do czasu ustanowienia hipoteki na docelowej nieruchomoœci)
bêd¹ œrodki finansowe zdeponowane na rachunku kaucji nale¿¹cym do banku ?

Nieruchomoœæ do³¹czana 1

nie

Nieruchomoœæ do³¹czana 2

Imiê i nazwisko/nazwa obecnego w³aœciciela

Adres nieruchomoœci

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowoœæ:

Miejscowoœæ i kod pocztowy:

Ulica:

Ulica:

Numer domu/numer mieszkania:

Numer domu/numer mieszkania:

Gmina:

Gmina:

Telefon do osoby
udostêpniaj¹cej nieruchomoœæ:

Telefon do osoby
udostêpniaj¹cej nieruchomoœæ:

Parafy:
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Nieruchomoœæ do³¹czana 1
Wartoœæ nieruchomoœci
(szacunkowa)

Nieruchomoœæ do³¹czana 2

,

Czy nieruchomoœæ ma urz¹dzon¹
ksiêgê wieczyst¹?

tak

PE£NY Nr Kw

tak

nie

tak

Czy oddana do u¿ytkowania?

PE£NY Nr Kw

Czy w S¹dzie zosta³ z³o¿ony wniosek o za³o¿enie KW?

tak

nie

nie

Pow. u¿ytkowa domu/mieszk. w m2

Pow. u¿ytkowa domu/mieszk. w m

Pow. dzia³ki w m2

Pow. dzia³ki w m2

Nr ew. dzia³ki

Nr ew. dzia³ki

tak

nie

tak

nie

(wpisana do rej. zabytków lub objêta ochr. konserwat.)

tak

nie

tak

nie

Wnioskodawcy oœwiadczaj¹, ¿e nieruchomoœæ
zamierzaj¹ przeznaczyæ na zaspokojenie
w³asnych potrzeb mieszkaniowych

tak

nie

tak

nie

Czy zabytkowa?

Nieruchomoœæ od³¹czana

Powód:

Adres nieruchomoœci
Do wniosku o od³¹czenie nale¿y
do³¹czyæ uzasadnienie.

8. Dane nieruchomoœci stanowi¹cej
aktualny przedmiot hipoteki

PLN

nie

Czy w S¹dzie zosta³ z³o¿ony wniosek o za³o¿enie KW?

Opis nieruchomoœci

,

PLN

sprzeda¿

darowizna

2

inne, jakie?:

Miejscowoœæ:

Miejscowoœæ:

Ulica:

Ulica:

Lokal/nr dzia³ki

Lokal/nr dzia³ki

PE£NY Nr KW:

PE£NY Nr KW:

Nieruchomoœæ 1

Nieruchomoœæ 2

Imiê i nazwisko/nazwa obecnego w³aœciciela

Adres nieruchomoœci

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowoœæ:

Miejscowoœæ:

Ulica:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Nr domu/lokalu:

Wartoœæ nieruchomoœci
(szacunkowa)

,

Czy nieruchomoœæ ma urz¹dzon¹ KW?

,

PLN

KW dla lokalu mieszkalnego

tak

tak
KW dla dz. ew.

KW dla dz. ew.
PE£NY Nr Kw

PE£NY Nr Kw
Czy w S¹dzie zosta³ z³o¿ony wniosek o za³o¿enie KW?

nie

Czy w S¹dzie zosta³ z³o¿ony wniosek o za³o¿enie KW?

nie

tak Nr wniosku:

tak Nr wniosku:
data z³o¿enia wniosku w S¹dzie

data z³o¿enia wniosku w S¹dzie
d

Opis nieruchomoœci

d

Pow. u¿ytkowa domu/mieszk. w m
Pow. dzia³ki w m

-

m..

2

2

m..

-

r

r.

r.

d

r.

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

2

Nr. ew. dzia³ki

tak

nie

tak

nie

(wpisana do rej. zabytków lub objêta ochr. konserwat.)

tak

nie

tak

nie

Wnioskodawcy oœwiadczaj¹, ¿e nieruchomoœæ
jest przeznaczona na zaspokojenie w³asnych
potrzeb mieszkaniowych

tak

nie

tak

nie

Czy nieruchomoœæ zabytkowa?

d

Pow. u¿ytkowa domu/mieszk. w m2
Pow. dzia³ki w m

Nr. ew. dzia³ki

Czy oddana do u¿ytkowania?

PLN

KW dla lokalu mieszkalnego

Parafy:
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9. Informacja o Wnioskodawcach
Wnioskodawca

Wspó³wnioskodawca

Imiê i nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko panieñskie matki
Data urodzenia

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
PESEL
Seria i nr dokumentu to¿samoœci
Termin wa¿noœci dokumentu to¿samoœci
Adres zamieszkania
Oœwiadczam, ¿e adres jest prawid³owy
i przebywam pod nim z zamiarem
sta³ego pobytu.
W przypadku, gdy nie jest to Polska proszê
uzupe³niæ Oœwiadczenie dotycz¹ce osoby
zajmuj¹cej eksponowane stanowisko polityczne

Aktualny status mieszkaniowy

Ulica:

Ulica:
Nr domu:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Miejscowoœæ:

Miejscowoœæ:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Kraj:

Kraj:

czynszowy

w³asnoœciowy

czynszowy

w³asnoœciowy

kwaterunkowy

u rodziny

kwaterunkowy

u rodziny

spó³dzielczy

s³u¿bowy

spó³dzielczy

s³u¿bowy

wynajmowany

wynajmowany

Osoby na utrzymaniu

Liczba:

(dla wszystkich Wnioskodawców)

Wykszta³cenie

Wiek w latach:

wy¿sze

podstawowe

wy¿sze

podstawowe

œrednie

brak

œrednie

brak

zawodowe

Stan cywilny

Nr mieszkania:

zawodowe

zamê¿na/¿onaty

rozwiedziona/rozwiedziony

zamê¿na/¿onaty

rozwiedziona/rozwiedziony

wdowa/wdowiec

panna/kawaler

wdowa/wdowiec

panna/kawaler

tak

Rozdzielnoœæ maj¹tkowa

tak

nie

nie

Dane adresowe do korespondencji

Numer telefonu

Ulica:
Nr domu:

Ulica:
Nr mieszkania:

Miejscowoœæ:

Kod:

Nr domu:
Miejscowoœæ:

Kraj:

Kraj:

Stacjonarny:

Stacjonarny:

Komórkowy:

Komórkowy:

Nr mieszkania:
Kod:

E-mail

WoZW_BPH 15.12.2010

Adres
(w przypadku, gdy adres
korespondencyjny jest taki sam
jak podany powy¿ej adres
zamieszkania- pola obok mog¹
pozostaæ niewype³nione)

Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail oznacza wyra¿enie przez Wnioskodawcê zgody na kierowanie do Niego tymi drogami
korespondencji, tak¿e dotycz¹cej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje, ¿e u¿ytkowanie przez Wnioskodawcê telefonu komórkowego lub
standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chroni¹ przed uzyskaniem dostêpu, ingerencji w treœæ a nawet podszyciem siê pod
nadawcê przez nieuprawnione osoby.
Parafy:
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10. Informacja o zatrudnieniu

Wnioskodawca

Umowa (w tym umowa o pracê):

Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod
uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej?

Wspó³wnioskodawca

na czas nieokreœlony,
na czas okreœlony do dnia:
na okres próbny

na czas nieokreœlony,
na czas okreœlony do dnia:
na okres próbny

inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia):

inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia):

nie

tak

nie

tak

Nazwa pracodawcy
Bran¿a
Adres
NIP pracodawcy
Data zatrudnienia

d

d

-

m..

-

m..

r

r.

r.

d

r.

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Aktualna miesiêczna p³aca podstawowa
brutto

,

,

Nadgodziny, premie, dodatki,
prowizje i inne powtarzalne (rok bie¿¹cy)

,

Nadgodziny, premie, dodatki,
prowizje i inne powtarzalne (rok poprzedni)

,

,
,

Dzia³alnoœæ gospodarcza
Najem

W przypadku prowadzenia wiêcej ni¿ jednej dzia³alnoœci prosimy o wype³nienie oddzielnej strony nr 4 druku Wniosku
Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod
uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej?
Przychód

Dwa lata wstecz

Koszty

Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod
uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej?

nie

tak

Przychód

Dochód

nie

tak

Koszty

Dochód

/ iloœæ miesiêcy

Ostatni rok podatkowy
Rozliczenie miesiêczne
/ iloœæ miesiêcy
roku bie¿¹cego
Proszê wype³niæ w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej:

Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon

-

NIP firmy
Data rozpoczêcia dzia³alnoœci
Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej

Aktualna forma opodatkowania firmy

d

d

-

m..

-

m..

-

r

r.

r.

d

r.

d

-

-

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Osoba fizyczna

Spó³ka cywilna

Osoba fizyczna

Spó³ka jawna

Spó³ka partnerska

Spó³ka jawna

Spó³ka partnerska

Spó³ka
komandytowo-akcyjna

Spó³ka komandytowa

Spó³ka
komandytowo-akcyjna

Spó³ka komandytowa

Zasady ogólne

Rycza³t

Zasady ogólne

Rycza³t

Spó³ka cywilna

Zasady ogólne- uproszczona
forma wp³aty zaliczek

Karta podatkowa

Zasady ogólne- uproszczona
forma wp³aty zaliczek

Karta podatkowa

Zasady ogólne - podatek liniowy

Pe³na ksiêgowoœæ

Zasady ogólne - podatek liniowy

Pe³na ksiêgowoœæ

Profil dzia³alnoœci

Dodatkowe Ÿród³a dochodu Jakie?:
Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod
uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej?

tak

nie

Czy posiada Pan/Pani (sam/a albo ³¹cznie
z pozosta³ymi osobami wnioskuj¹cymi
o udzielenie kredytu) co najmniej 25%
udzia³ów w jakiejœ spó³ce/spó³kach kapita³owych?

nie

kwota
(m-c):

tak liczba

tak

tak liczba
d

d

a) zawieszenie
d

tak

,

nie

a) wyrejestrowanie

nie

kwota
(m-c):

nie

nie

tak

nie

Czy prowadzi lub prowadzi³/a Pan/Pani
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ci¹gu ostatnich
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych podpisanie
niniejszego wniosku?

Czy jest Pan/Pani cz³onkiem zarz¹du
jakiejkolwiek spó³ki?

tak

,

d

-

m..

m..

m..

m..

-

a) wyrejestrowanie
r

r.

r.

r.

d

d

d

d

a) zawieszenie
r

r.

r.

Je¿eli „tak” prosimy za³¹czy
æ wyjaœnienie na osobnej kartce.

r.

nie

tak

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Je¿eli „tak” prosimy za³¹czy
æ wyjaœnienie na osobnej kartce.
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Parafy:

11. Aktywa Wnioskodawców
Koszty zakupu/budowy dotychczas poniesione

,

Posiadane aktywa

PLN

Osoba uprawniona
Wartoœæ

Aktywa do up³ynnienia?
Wnioskodawca Wspó³wnioskodawca

Opis aktywów (w przypadku nieruchomoœci do up³ynnienia proszê podaæ pe³ny nr ksiêgi wieczystej
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

12. Zobowi¹zania Wnioskodawców (dotyczy zobowi¹zañ, które nie s¹ sp³acane kredytem hipotecznym Banku)
Posiadane zobowi¹zania (kredyty, po¿yczki, porêczenia, weksle, alimenty, umowy leasingowe, limity w rachunku, kredyty odnawialne, zad³u¿enie
i limity kart kredytowych, inne) dotyczy tak¿e dzia³alnoœci gospodarczej.
Rodzaj zobowi¹zania

Kwota zobowi¹zania
/wysokoœæ limitu

Aktualna
kwota zobowi¹zania

Kwota i waluta
miesiêcznej raty

OpóŸnienia
w sp³atach
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Data zawarcia
Wnioskodawca
umowy

Wspó³wnioskodawca

Wierzyciel

Proszê wybraæ w³aœciw¹ odpowiedŸ, a jeœli kiedykolwiek wyst¹pi³y opóŸnienia w sp³acie zobowi¹zañ proszê za³¹czyæ wyjaœnienia na osobnej kartce.

13. Dodatkowe pytania
Czy jest Pan/Pani obci¹¿ony/na zaleg³ymi
zobowi¹zaniami publicznoprawnymi?

Wnioskodawca

Wspó³wnioskodawca

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy toczy siê z Pana/Pani udzia³em
postêpowanie s¹dowe?

tak

nie

tak

nie

Czy by³/³ Pan/Pani kiedykolwiek karany/na?
(nie dotyczy sytuacji zatarcia skazania)

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy jest Pan/Pani porêczycielem innego
kredytu/po¿yczki?

tak

nie

tak

nie

Czy jakaœ czêœæ wk³adu w³asnego pochodzi
lub bêdzie pochodziæ z kredytu lub po¿yczki?

tak

nie

tak

nie

Czy kiedykolwiek mia³/a Pan/Pani zaleg³oœci
w sp³acie swoich zobowi¹zañ wobec banków
lub innych instytucji kredytowych?

tak

nie

tak

nie

Czy toczy siê przeciwko Panu/Pani
postêpowanie karne?

tak

nie

tak

nie

Czy toczy siê lub w ci¹gu ostatnich 10 lat
toczy³o siê wobec Pana/Pani postêpowanie
upad³oœciowe lub czy z³o¿y³/a Pan/Pani
wniosek o og³oszenie upad³oœci?

tak

nie

tak

nie

(podatki, sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych)

Czy jest Pan/Pani obci¹¿ony/na zobowi¹zaniami
wynikaj¹cymi z orzeczeñ s¹dów?

Czy aktualnie ubiega siê Pan/Pani o kredyt
w innym miejscu?
Je¿eli tak, to proszê wpisaæ jaki:

£¹czny miesiêczny koszt utrzymania wszystkich Wnioskodawców, którzy docelowo maj¹ sp³acaæ
dany kredyt (suma wydatków ponoszonych co miesi¹c na np: rachunki, utrzymanie nieruchomoœci,
samochodu):

Parafy:

,

PLN
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w zwi¹zku z realizacj¹ umowy kredytu, jest Bank BPH z siedzib¹ w Gdañsku
przy ulicy Jana Pa³ubickiego 2. Szczegó³owe informacje, w tym treœæ uprawnieñ osoby, której dane dotycz¹, znajduj¹ siê na stronie
internetowej: www.bph.pl.
Przekazanie przez Wnioskodawcê danych i informacji jest dobrowolne, jednak niezbêdne do rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy i
zawarcia aneksu do umowy kredytu hipotecznego. Wnioskodawca zobowi¹zuje siê do niezw³ocznej aktualizacji danych, informacji i
oœwiadczeñ podanych we wniosku, dokumentach do nich za³¹czonych lub innych dokumentach z³o¿onych w Banku w zwi¹zku z
udzieleniem kredytu, w przypadku ich zmiany.
Bank zatrzymuje orygina³ wniosku o zmianê warunków kredytowania, nawet jeœli warunki kredytowania nie zostan¹ zmienione.
Bank zastrzega sobie prawo do ¿¹dania dodatkowych dokumentów i informacji, weryfikacji wszystkich danych zawartych we
wniosku o zmianê warunków kredytowania, a tak¿e do odmowy zmiany warunków kredytowania bez podania przyczyny. Bank jest
uprawniony do zatrzymania dokumentów z³o¿onych przez Wnioskodawcê w zwi¹zku z ubieganiem siê o zmianê warunków
Wszelkie analizy techniczne, finansowe i prawne dotycz¹ce nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena s¹
wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank nie sk³ada Wnioskodawcy ¿adnych oœwiadczeñ lub gwarancji
dotycz¹cych stanu lub wartoœci nieruchomoœci przedmiotu hipoteki.
W przypadku zmiany warunków kredytowania skutkuj¹cych koniecznoœci¹ zmiany wpisu hipoteki lub ustanowieniem nowej
hipoteki, Wnioskodawca upowa¿nia nieodwo³alnie Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie zmiany lub wpisu hipoteki do
w³aœciwej Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki, w zwi¹zku z koniecznoœci¹
zabezpieczenia kredytu zgodnie z procedurami Banku.
Dane i informacje zawarte we wniosku oraz w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Wnioskodawcê i wprowadzone do systemu
informatycznego Banku i dokumenty, za³¹czone do wniosku s¹ podstaw¹ do podjêcia przez Bank decyzji o zmianie warunków
kredytu.
Bank bêdzie przetwarza³ dane w celu zarz¹dzania procesami banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej
dzia³alnoœci (w tym dane bêd¹ przetwarzane przez Bank równie¿ w przypadku, gdy nie dojdzie do zmiany warunków umowy
kredytu).
Uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz 553 z póŸn.zm.) za sk³adanie fa³szywych
oœwiadczeñ w celu uzyskania kredytu, niniejszym potwierdzam prawdziwoœæ i dok³adnoœæ podanych informacji i upowa¿niam Bank
do ich sprawdzenia.
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z kosztami zwi¹zanymi z:
- zawarciem aneksu - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ mnie Taryf¹ Op³at i Prowizji Banku,
- ustanowieniem prawnego zabezpieczenia,
- ewentualn¹ koniecznoœci¹ wyceny lub oceny wartoœci nieruchomoœci.
Wnioskodawca i Wspó³wnioskodawca zgadzaj¹ siê na przeprowadzenie inspekcji fotograficznej na nieruchomoœciach
wymienionych w niniejszym wniosku o zmianê warunków kredytowania przez przedstawiciela Banku.
Wnioskodawca/Wspó³wnioskodawca zobowi¹zuje siê poinformowaæ i uzyskaæ zgodê na fotoinspekcjê od osoby, której przys³uguje
prawo do nieruchomoœci.

Ka¿dy z Wnioskodawców/Wspo³wnioskodawców zgadza siê na udostêpnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ pozosta³ym
Wnioskodawcom/Wspo³wnioskodawcom w zakresie w jakim wymagane jest to dla poinformowania o statusie niniejszego wniosku, treœci
decyzji kredytowej lub jej uzasadnienia.

Jednoczeœnie Wszyscy z Wnioskodawców/Wspó³wnioskodawców zgadzaj¹ siê na to by ca³a korespondencja zwi¹zana z niniejszym
wnioskiem trafia³a na adres:
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Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzib¹ w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W zwi¹zku z powy¿szym BIK – obok
Banku – staje siê administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poni¿ej przedstawiamy podstawowe informacje
dotycz¹ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
siedzib¹ w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK mo¿na siê skontaktowaæ poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum
Obs³ugi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postêpu 17A). W BIK wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym mo¿na siê skontaktowaæ poprzez e-mail: iod@bik.pl lub
pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obs³ugi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul.
Postêpu 17A). Z inspektorem ochrony danych mo¿na siê kontaktowaæ we wszystkich
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwi¹zanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane bêd¹ przetwarzane przez BIK w celach:
- wykonywania czynnoœci bankowych, w szczególnoœci oceny zdolnoœci kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstaw¹ prawn¹
przetwarzania danych osobowych s¹ przepisy Prawa bankowego;
- statystycznych i analiz, których wynikiem nie s¹ dane osobowe i wynik ten nie s³u¿y za
podstawê podejmowania decyzji dotycz¹cych konkretnych osób fizycznych – podstaw¹
prawn¹ przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
danych wynikaj¹cy z przepisów Prawa bankowego;
- w celu stosowania metod wewnêtrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w
art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstaw¹ przetwarzania danych osobowych jest
przepis Prawa bankowego;
w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zg³oszonych roszczeñ –
podstaw¹ prawn¹ przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegaj¹cy na rozpatrzeniu zg³oszenia bêd¹cego przedmiotem
reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych
danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
- dane identyfikuj¹ce osobê: PESEL/NIP, imiê, nazwisko, dane dotycz¹ce dokumentów
to¿samoœci, nazwisko rodowe, nazwisko panieñskie matki, imiê ojca, imiê matki, data
urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
- dane adresowe i teleadresowe,
- dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, wykszta³cenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie
domowym, ustrój maj¹tkowy ma³¿onków;
- dane dotycz¹ce zobowi¹zania: Ÿród³o zobowi¹zania, kwota i waluta, numer i stan
rachunku, data powstania zobowi¹zania, warunki sp³aty zobowi¹zania, cel finansowania,
zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowi¹zania, stan
zad³u¿enia z tytu³u zobowi¹zania na dzieñ wygaœniêcia zobowi¹zania, data wygaœniêcia
zobowi¹zania, przyczyny niewykonania zobowi¹zania lub dopuszczenia siê zw³oki, o której
mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaœniêcia zobowi¹zania, informacja o
upad³oœci konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotycz¹ce wniosków kredytowych.

ród³o pochodzenia
danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
Informacja o upad³oœci konsumenckiej przetwarzana w BIK mo¿e pochodziæ z Banku oraz z
Monitora S¹dowego i Gospodarczego.

Okres przez który
dane bêd¹
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez BIK:
- dla celów wykonywania czynnoœci bankowych, w szczególnoœci dokonywania oceny
zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana
zobowi¹zania, a po jego wygaœniêciu – tylko w przypadku wyra¿enia przez Pani¹/Pana
zgody lub spe³nienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy
czym w ¿adnym wypadku nie d³u¿ej ni¿ przez okres 5 lat po wygaœniêciu zobowi¹zania, a w
zakresie danych wynikaj¹cych z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie d³u¿szy ni¿
5 lat od jego przekazania, z tym, ¿e dane te bêd¹ udostêpnianie przez okres nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy od ich przekazania;
- dla celów stosowania metod wewnêtrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w
art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowi¹zania oraz przez okres 12
lat od wygaœniêcia zobowi¹zania;
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- dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowi¹zania oraz przez okres 12
lat od wygaœniêcia zobowi¹zania, a w zakresie danych wynikaj¹cych z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat od jego przekazania;
- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zg³oszonych roszczeñ – do momentu
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeñ wynikaj¹cych z umowy lub z innego tytu³u.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ udostêpniane przez BIK podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym
w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a tak¿e do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów
Osobistych w celu weryfikacji poprawnoœci przekazanych danych osobowych, oraz innym
podmiotom wspó³pracuj¹cym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgod¹.
Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ tak¿e przekazywane podmiotom przetwarzaj¹cym dane
w imieniu BIK, takim jak dostawcy us³ug informatycznych – przy czym takie podmioty
przetwarzaj¹ dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wy³¹cznie zgodnie z
poleceniami BIK.

Prawa osoby, której
dane dotycz¹

Przys³uguje Pani/Panu prawo dostêpu do Pani/Pana danych oraz prawo ¿¹dania ich
sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstaw¹
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przes³anka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstaw¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wp³ywu na zgodnoœæ z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane s¹ przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przys³uguje Pani/Panu tak¿e prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u¿ywanym formacie nadaj¹cym siê do
odczytu maszynowego. Mo¿e Pani/Pan przes³aæ te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowi¹ tajemnicê
przedsiêbiorstwa.
Przys³uguje Pani/Panu równie¿ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmuj¹cego siê ochron¹ danych osobowych.

Wnioskodawca wyra¿a zgodê na przetwarzanie przez Bank informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w celu oceny zdolnoœci
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu, udzielonego mu zgodnie
z wczeœniejszym wnioskiem.
nie

tak

Wnioskodawca

Wspó³wnioskodawca

tak

nie

Wnioskodawca wyra¿a zgodê na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, informacji
stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania
wynikaj¹cego z umowy kredytu udzielonego mu zgodnie z wczeœniejszym wnioskiem.
nie

tak

Wnioskodawca

Wspó³wnioskodawca

tak

nie

Wnioskodawca upowa¿nia Bank do wyst¹pienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzib¹ we Wroc³awiu ul. Armii Ludowej 21,
oraz za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie do innych biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji dotycz¹cej jego zobowi¹zañ.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, Bank mo¿e odmówiæ zawarcia umowy, w przypadku gdy Wnioskodawca nie udzieli stosownego upowa¿nienia.
nie

tak

Wnioskodawca

Wspó³wnioskodawca

tak

nie

Na wniosku powinni podpisaæ siê wszyscy kredytobiorcy
Data

Data

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Czytelny Podpis Wnioskodawcy

d

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Czytelny Podpis Wspó³wnioskodawcy

Bank BPH Spó³ka Akcyjna, ul. p³k. Jana Pa³ubickiego 2, 80-175 Gdañsk, wpisany do rejestru prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego w Gdañsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP:675-000-03-84, kapita³ zak³adowy i wp³acony: 214 421 460 z³., zwany w niniejszym dokumencie „Bankiem”.
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