WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW
UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO
NR

Powód złożenia wniosku
(krótkie uzasadnienie):

Proszę wypełnić tylko te pola, które dotyczą danej, wybranej przez Państwa, zmiany warunków Kredytu.
1. Przewalutowanie na PLN

tak

nie

2. Odłączenie od kredytu osoby

tak

nie

Imię i nazwisko

Wnioskuję o odłączenie od kredytu następujących kredytobiorców:
Imię i nazwisko

3. Zmiana oprocentowania na okresowo stałe (5 lat)
albo stałe do końca okresu spłaty (gdy pozostały okres spłaty, krótszy niż 5 lat)

tak

nie

Dotyczy tylko kredytów w złotych polskich (w tym po przewalutowaniu na PLN).

4. Zmiana sposobu spłaty kredytu

tak

nie

5. Zmiana terminu spłaty kredytu

tak

nie

Wnioskuję o zmianę terminu spłaty kredytu na dzień

6. Skrócenie okresu kredytowania

tak

raty malejące

raty równe

Wnioskuję o zmianę sposobu spłaty kredytu na:

każdego miesiąca.
nie

Proszę wybrać jedną z opcji (w przypadku wybrania obu w pierwszej kolejności zostanie uwzględniona liczba rat):
oczekiwana wysokość raty
na dzień spłaty kredytu

oczekiwana liczba rat
do końca spłaty kredytu

7. Zmiana zabezpieczenia

tak

nie
tak

Czy zabezpieczeniem przejściowym (do czasu ustanowienia hipoteki na docelowej nieruchomości)
będą środki finansowe zdeponowane na rachunku kaucji należącym do banku ?

Nieruchomość dołączana 1

nie

Nieruchomość dołączana 2

Imię i nazwisko/nazwa obecnego właściciela

Adres nieruchomości

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość i kod pocztowy:

Ulica:

Ulica:

Numer domu/numer mieszkania:

Numer domu/numer mieszkania:

Gmina:

Gmina:

Telefon do osoby
udostępniającej nieruchomość:

Telefon do osoby
udostępniającej nieruchomość:

Parafy:
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Nieruchomość dołączana 1
Wartość nieruchomości
(szacunkowa)

Nieruchomość dołączana 2

,

Czy nieruchomość ma urządzoną
księgę wieczystą?

tak

PEŁNY Nr Kw

tak

nie

tak

Czy oddana do użytkowania?

PEŁNY Nr Kw

Czy w Sądzie został złożony wniosek o założenie KW?

tak

nie

nie

Pow. użytkowa domu/mieszk. w m2

Pow. użytkowa domu/mieszk. w m

Pow. działki w m2

Pow. działki w m2

Nr ew. działki

Nr ew. działki

tak

nie

tak

nie

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

tak

nie

tak

nie

Wnioskodawcy oświadczają, że nieruchomość
zamierzają przeznaczyć na zaspokojenie
własnych potrzeb mieszkaniowych

tak

nie

tak

nie

Czy zabytkowa?

PLN

nie

Czy w Sądzie został złożony wniosek o założenie KW?

Opis nieruchomości

,

PLN

2

Nieruchomość odłączana
Powód:

Adres nieruchomości
Do wniosku o odłączenie należy
dołączyć uzasadnienie.

8. Dane nieruchomości stanowiącej
aktualny przedmiot hipoteki

sprzedaż

darowizna

inne, jakie?:

Miejscowość:

Miejscowość:

Ulica:

Ulica:

Lokal/nr działki

Lokal/nr działki

PEŁNY Nr KW:

PEŁNY Nr KW:

Nieruchomość 1

Nieruchomość 2

Imię i nazwisko/nazwa obecnego właściciela

Adres nieruchomości

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość:

Ulica:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Nr domu/lokalu:

Wartość nieruchomości
(szacunkowa)

,

Czy nieruchomość ma urządzoną KW?

,

PLN

KW dla lokalu mieszkalnego

tak

tak
KW dla dz. ew.

KW dla dz. ew.
PEŁNY Nr Kw

PEŁNY Nr Kw
Czy w Sądzie został złożony wniosek o założenie KW?

nie

Czy w Sądzie został złożony wniosek o założenie KW?

nie

tak Nr wniosku:

tak Nr wniosku:
data złożenia wniosku w Sądzie

data złożenia wniosku w Sądzie
d

Opis nieruchomości

d

Pow. użytkowa domu/mieszk. w m
Pow. działki w m

-

m..

2

2

m..

-

r

r.

r.

d

r.

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

2

Nr. ew. działki

tak

nie

tak

nie

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

tak

nie

tak

nie

Wnioskodawcy oświadczają, że nieruchomość
jest przeznaczona na zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych

tak

nie

tak

nie

Czy nieruchomość zabytkowa?

d

Pow. użytkowa domu/mieszk. w m2
Pow. działki w m

Nr. ew. działki

Czy oddana do użytkowania?

PLN

KW dla lokalu mieszkalnego

Parafy:
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9. Informacja o Wnioskodawcach
Wnioskodawca

Współwnioskodawca

Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko panieńskie 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 tożsamości
Termin ważności dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania
Oświadczam, że adres jest prawidłowy
i przebywam pod nim z zamiarem
stałego pobytu.

Aktualny status mieszkaniowy

Ulica:

Ulica:
Nr domu:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Miejscowość:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Kraj:

Kraj:

czynszowy

własnościowy

czynszowy

własnościowy

kwaterunkowy

u rodziny

kwaterunkowy

u rodziny

spółdzielczy

służbowy

spółdzielczy

służbowy

wynajmowany

wynajmowany

Osoby na utrzymaniu

Liczba:

(dla wszystkich Wnioskodawców)

Wykształcenie

Wiek w latach:

wyższe

podstawowe

wyższe

podstawowe

średnie

brak

średnie

brak

zawodowe

Stan cywilny

Nr mieszkania:

zawodowe

zamężna/żonaty

rozwiedziona/rozwiedziony

zamężna/żonaty

rozwiedziona/rozwiedziony

wdowa/wdowiec

panna/kawaler

wdowa/wdowiec

panna/kawaler

tak

Rozdzielność majątkowa

tak

nie

nie

Dane adresowe do korespondencji
(w przypadku, gdy adres
korespondencyjny jest taki sam
jak podany powyżej adres
zamieszkania- pola obok mogą
pozostać niewypełnione)

Numer telefonu

Ulica:
Nr domu:

Ulica:
Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod:

Nr domu:
Miejscowość:

Kraj:

Kraj:

Stacjonarny:

Stacjonarny:

Komórkowy:

Komórkowy:

Nr mieszkania:
Kod:

E-mail

WoZW_BPH 15.12.2010

Adres

Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail oznacza wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na kierowanie do Niego tymi drogami
korespondencji, także dotyczącej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje, że użytkowanie przez Wnioskodawcę telefonu komórkowego lub
standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chronią przed uzyskaniem dostępu, ingerencji w treść a nawet podszyciem się pod nadawcę
przez nieuprawnione osoby.
Parafy:
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10. Informacja o zatrudnieniu

Wnioskodawca

Umowa (w tym umowa o pracę):

Czy dochód z tego źródła ma być brany pod
uwagę przy badaniu zdolności kredytowej?

Współwnioskodawca

na czas nieokreślony,
na czas określony do dnia:
na okres próbny

na czas nieokreślony,
na czas określony do dnia:
na okres próbny

inna forma (proszę podać jaka np.: zlecenia):

inna forma (proszę podać jaka np.: zlecenia):

nie

tak

nie

tak

Nazwa pracodawcy
Branża
Adres
NIP pracodawcy
Data zatrudnienia

d

d

-

m..

-

m..

r

r.

r.

d

r.

d

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Aktualna miesięczna płaca podstawowa
brutto

,

,

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

,

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

,

,
,

Działalność gospodarcza

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności prosimy o wypełnienie oddzielnej strony nr 4 druku Wniosku

Najem

Czy dochód z tego źródła ma być brany pod
uwagę przy badaniu zdolności kredytowej?
Przychód

Dwa lata wstecz

Koszty

Czy dochód z tego źródła ma być brany pod
uwagę przy badaniu zdolności kredytowej?

nie

tak

Przychód

Dochód

nie

tak

Koszty

Dochód

/ ilość miesięcy

Ostatni rok podatkowy
Rozliczenie miesięczne
/ ilość miesięcy
roku bieżącego
Proszę wypełnić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon

-

NIP firmy
Data rozpoczęcia działalności

d

Forma prawna prowadzonej działalności
gospodarczej

Aktualna forma opodatkowania firmy

d

-

m..

-

m..

-

r

r.

r.

d

r.

d

-

-

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Osoba fizyczna

Spółka cywilna

Osoba fizyczna

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka
komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka
komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa

Zasady ogólne

Ryczałt

Zasady ogólne

Ryczałt

Spółka cywilna

Zasady ogólne- uproszczona
forma wpłaty zaliczek

Karta podatkowa

Zasady ogólne- uproszczona
forma wpłaty zaliczek

Karta podatkowa

Zasady ogólne - podatek liniowy

Pełna księgowość

Zasady ogólne - podatek liniowy

Pełna księgowość

Profil działalności

Dodatkowe źródła dochodu

Jakie?:

Czy dochód z tego źródła ma być brany pod
uwagę przy badaniu zdolności kredytowej?

tak

Czy posiada Pan/Pani (sam/a albo łącznie
z pozostałymi osobami wnioskującymi
o zmianę warunków kredytu) co najmniej 25%
udziałów w jakiejś spółce/spółkach kapitałowych?

nie

kwota
(m-c):

nie

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 prowadził/a Pan/Pani
działalność gospodarczą w ciągu ostatnich
12 miesięcy poprzedzających podpisanie
niniejszego wniosku?

Czy jest Pan/Pani członkiem zarządu
jakiejkolwiek spółki?

tak

,

d

-

m..

m..

m..

m..

-

a) wyrejestrowanie
r

r.

r.

r.

d

d

d

d

a) zawieszenie
r

r.

Jeżeli „tak” prosimy załączyć
wyjaśnienie na osobnej kartce.

r.

r.

nie

tak

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

-

m..

m..

-

r

r.

r.

r.

Jeżeli „tak” prosimy załączyć
wyjaśnienie na osobnej kartce.
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Parafy:

11. Aktywa Wnioskodawców
Koszty zakupu/budowy dotychczas poniesione

,

Posiadane aktywa

PLN

Osoba uprawniona
Wartość

Aktywa do upłynnienia?
Wnioskodawca Współwnioskodawca

Opis aktywów (w przypadku nieruchomości do upłynnienia proszę podać pełny nr księgi wieczystej
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

12. Zobowiązania Wnioskodawców (dotyczy zobowiązań, które nie są spłacane kredytem hipotecznym Banku)
Posiadane zobowiązania (kredyty, pożyczki, poręczenia, weksle, alimenty, umowy leasingowe, limity w rachunku, kredyty odnawialne, zadłużenie
i limity kart kredytowych, inne) dotyczy także działalności gospodarczej.
Rodzaj zobowiązania

Kwota zobowiązania
/wysokość limitu

Aktualna
kwota zobowiązania

Kwota i waluta
miesięcznej raty

Opóźnienia
w spłatach
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Data zawarcia
umowy

Wnioskodawca

Współwnioskodawca

Wierzyciel

Proszę wybrać właściwą odpowiedź, a jeśli kiedykolwiek wystąpiły opóźnienia w spłacie zobowiązań proszę załączyć wyjaśnienia na osobnej kartce.

13. Dodatkowe pytania
Czy jest Pan/Pani obciążony/na zaległymi
zobowiązaniami publicznoprawnymi?

Wnioskodawca

Współwnioskodawca

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy toczy się z Pana/Pani udziałem
postępowanie sądowe?

tak

nie

tak

nie

Czy był/ł Pan/Pani kiedykolwiek karany/na?
(nie dotyczy sytuacji zatarcia skazania)

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy jest Pan/Pani poręczycielem innego
kredytu/pożyczki?

tak

nie

tak

nie

Czy jakaś część wkładu własnego pochodzi
lub będzie pochodzić z kredytu lub pożyczki?

tak

nie

tak

nie

Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani zaległości
w spłacie swoich zobowiązań wobec banków
lub innych instytucji kredytowych?

tak

nie

tak

nie

Czy toczy się przeciwko Panu/Pani
postępowanie karne?

tak

nie

tak

nie

Czy toczy się lub w ciągu ostatnich 10 lat
toczyło się wobec Pana/Pani postępowanie
upadłościowe lub czy złożył/a Pan/Pani
wniosek o ogłoszenie upadłości?

tak

nie

tak

nie

(podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych)

Czy jest Pan/Pani obciążony/na zobowiązaniami
wynikającymi z orzeczeń sądów?

Czy aktualnie ubiega się Pan/Pani o kredyt
w innym miejscu?
Jeżeli tak, to proszę wpisać jaki:

Łączny miesięczny koszt utrzymania wszystkich Wnioskodawców, którzy docelowo mają spłacać
dany kredyt (suma wydatków ponoszonych co miesiąc na np: rachunki, utrzymanie nieruchomości,
samochodu):

Parafy:

,

PLN
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z realizacją umowy kredytu, jest Bank BPH z siedzibą w Gdańsku
przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 1. Szczegółowe informacje, w tym treść uprawnień osoby, której dane dotyczą, znajdują się na
stronie internetowej: www.bph.pl.
Przekazanie przez Wnioskodawcę danych i informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy
i zawarcia aneksu do umowy kredytu hipotecznego. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych, informacji
i oświadczeń podanych we wniosku, dokumentach do nich załączonych lub innych dokumentach złożonych w Banku w związku
z udzieleniem kredytu, w przypadku ich zmiany.
Bank zatrzymuje oryginał wniosku o zmianę warunków kredytowania, nawet jeśli warunki kredytowania nie zostaną zmienione. Bank
zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, weryfikacji wszystkich danych zawartych we wniosku
o zmianę warunków kredytowania, a także do odmowy zmiany warunków kredytowania bez podania przyczyny. Bank jest uprawniony
do zatrzymania dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę w związku z ubieganiem się o zmianę warunków kredytowania
i przeprowadzeniem analizy kredytowej .
Wszelkie analizy techniczne, finansowe i prawne dotyczące nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena są
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank nie składa Wnioskodawcy żadnych oświadczeń lub gwarancji
dotyczących stanu lub wartości nieruchomości przedmiotu hipoteki.
W przypadku zmiany warunków kredytowania skutkujących koniecznością zmiany wpisu hipoteki lub ustanowieniem nowej hipoteki,
do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany lub wpisu hipoteki do właściwej Księgi Wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości
stanowiącej przedmiot hipoteki, w związku z koniecznością zabezpieczenia kredytu zgodnie z procedurami Banku - uprawniony jest
Bank- o ile Bank i Wnioskodawca nie postanowią inaczej.
Dane i informacje zawarte we wniosku oraz w oświadczeniu złożonym przez Wnioskodawcę i wprowadzone do systemu
informatycznego Banku i dokumenty, załączone do wniosku są podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zmianie warunków kredytu.
Bank będzie przetwarzał dane w celu zarządzania procesami Banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej
działalności (w tym dane będą przetwarzane przez Bank również w przypadku, gdy nie dojdzie do zmiany warunków umowy
kredytu).
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz 553 z późn.zm.) za składanie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania kredytu, niniejszym potwierdzam prawdziwość i dokładność podanych informacji i upoważniam Bank
do ich sprawdzenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z kosztami związanymi z:
- zawarciem aneksu - zgodnie z obowiązującą mnie Taryfą Opłat i Prowizji Banku,
- ustanowieniem prawnego zabezpieczenia,
- ewentualną koniecznością wyceny lub oceny wartości nieruchomości.
Zmiana postanowień umowy kredytu może wiązać się z aktualizacją poziomu marży (składnika oprocentowania), zgodnie
z tabelą marż dostępną na stronie internetowej www.bph.pl.
Wnioskodawca i Współwnioskodawca zgadzają się na przeprowadzenie inspekcji fotograficznej na nieruchomościach wymienionych
w niniejszym wniosku o zmianę warunków kredytowania przez przedstawiciela Banku.
Wnioskodawca/Współwnioskodawca zobowiązuje się poinformować i uzyskać zgodę na fotoinspekcję od osoby, której przysługuje
prawo do nieruchomości.

Każdy z Wnioskodawców/Wspołwnioskodawców zgadza się na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową pozostałym
Wnioskodawcom/Wspołwnioskodawcom w zakresie w jakim wymagane jest to dla poinformowania o statusie niniejszego wniosku, treści
decyzji kredytowej lub jej uzasadnienia.

Jednocześnie Wszyscy z Wnioskodawców/Współwnioskodawców zgadzają się na to by cała korespondencja związana z niniejszym
wnioskiem trafiała na adres:
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Pani/Pana dane osobowe mogą być 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 siedzibą
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok
Banku – staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub
pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02-679 Warszawa, ul.
Zygmunta Modzelewskiego 77A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
· oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem
profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa
bankowego;
· statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za
podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
· w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art.
105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis
Prawa bankowego;
· w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych,
polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez
potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych
danych

BIK przetwarza dane osobowe w zakresie:
· dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data
urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
· dane adresowe i teleadresowe,
· dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności
gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie
domowym, ustrój majątkowy małżonków;
· dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku,
data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania,
zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan
zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia
zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której
mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości
konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia
danych

BIK pozyskuje dane osobowe z Banku.
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z
Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Okres przez który
dane będą
przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
· dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez
okres trwania zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia zgody
przez osobę, której dane dotyczą lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3
Prawa bankowego, przy czy w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po
wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do
BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą
udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
· dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w
art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat
od wygaśnięcia zobowiązania;
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· dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres
przetwarzania danych osobowych w celach określonych w powyższych
punktach;
· dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w
art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów
Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym
podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje zgodą osoby, której dane
dotyczą. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z
poleceniami BIK.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której
dane dotyczą, może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wnioskodawca wyraża zgodę 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 mu zgodnie
z wcześniejszym wnioskiem.
nie

tak

Wnioskodawca

Współwnioskodawca

tak

nie

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji
stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania
wynikającego z umowy kredytu udzielonego mu zgodnie z wcześniejszym wnioskiem.
nie

tak

Wnioskodawca

Współwnioskodawca

tak

nie

Wnioskodawca upoważnia Bank do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21,
oraz za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do innych biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji dotyczącej jego zobowiązań.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, Bank może odmówić zawarcia umowy, w przypadku gdy Wnioskodawca nie udzieli stosownego upoważnienia.
nie

tak

Wnioskodawca

Współwnioskodawca

tak

nie

Na wniosku powinni podpisać się 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 Współwnioskodawcy

Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP:675-000-03-84, kapitał zakładowy i wpłacony: 214 421 460 zł., zwany w niniejszym dokumencie „Bankiem”.
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