WNIOSEK / KWESTIONARIUSZ KLIENTA – UZUPEŁNIENIE i AKTUALIZACJA DANYCH KLIENTA
DZIESIĄTKA FINANSE Sp. z o.o, 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 3, NIP 7842426890, KRS 0000069320, REGON 300976329
Dane
wnioskodawcy:

Wniosek / Kwestionariusz Klienta jest nieodłączną
częścią Umowy Pożyczki o numerze:

IMIĘ WNIOSKODAWCY
NAZWISKO WNIOSKODAWCY

Wnioskowana
całkowita kwota
pożyczki w złotych:

Czas trwania
pożyczki w
tygodniach:

POZ. [ A ] UMOWY

Telefon (pierwszy)

Telefon (drugi)

Nowy / Znany klient:
NK

REF

WZ

WZ 90 dni

Adres i telefon do osoby najbliższej jako AWARYJNY – w przypadku braku możliwości innego bezpośredniego kontaktu z Pożyczkobiorcą / Adres e-mail

Adres zameldowania
ulica

WYPEŁNIJ JEŻELI JEST
INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA

Zatrudnienie:

nr domu

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy
zlecenie

umowa etat

emerytura

renta

zasiłek

decyzja:

działalność

Wykonywany zawód:
Nazwa pracodawcy
(organ wypł. św.)
Adres pracodawcy
(organu wypł. św.)
Okres zatrudnienia
(okres przyznania św.)
Częstotliwość wpływów:

Telefon do pracodawcy:
miesięcznie

tygodniowo

inne

Dzień wpływów:

Wynagrodzenie netto

Czynsz

Zasiłek / Emerytura / Renta

Opłaty (gaz, prąd, telefon, internet)

Inne

Raty spłat kredytów / pożyczek

Inne

Inne

Miesięczny dochód

Miesięczne wydatki

RAZEM:

RAZEM:

Łączna suma spłacanych rat pożyczek i kredytów Pożyczki nie powinna przekraczać 50 % jego dochodu do dyspozycji a
w żadnym przypadku nie może być wyższa niż 65% dochodu do dyspozycji

DOCHÓD DO DYSPOZYCJI:
Nr rachunku bankowego:

OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY
Odwołanie oświadczeń oraz zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby lub oddziału Dziesiątka
Finanse Sp. z o.o. lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@10finanse.pl

Składając swój podpis niniejszym zaświadczam, że dane zawarte w tym niniejszym dokumencie oraz w dostarczonych
przeze mnie załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności
prawnej. Oświadczam, że nie złożyłam/em wniosku o ogłoszenie upadłości, ani także nie toczy się wobec mnie
postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono wobec mnie upadłości. Jestem świadomy ryzyka związanego z
zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.

Podpis Pożyczkobiorcy i data
(czytelnie Imię i Nazwisko, data)

PODPIS POŻYCZKOBIORCY

DD-MM-RRRR


PODPIS

Składając swój podpis niniejszym zaświadczam, że:
a) przed podpisaniem Umowy doręczono mi niepodpisany projekt Umowy pożyczki pieniężnej, który znajduje
zastosowanie w odniesieniu do niniejszej umowy,
b) przy podpisaniu Umowy został mi wręczony wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, oznaczony jako załącznik nr 1
do niniejszej umowy,
c) przed podpisaniem Umowy otrzymałam/em Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego;
d) otrzymałem wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz
postanowień zawartych w umowie, w sposób umożliwiający podjęcie decyzji dotyczącej umowy o pożyczkę pieniężną,
Podpis Pożyczkobiorcy i data
(czytelnie Imię i Nazwisko, data)

PODPIS POŻYCZKOBIORCY

DD-MM-RRRR


PODPIS

OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY
Tak

Nie
Tak

Nie

Tak
Nie

Tak

Nie
Tak

Nie

Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O., w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki pieniężnej, w tym w celach
związanych z badaniem wiarygodności, oceną ryzyka kredytowego, windykacją, celach statystycznych i archiwalnych. Jednocześnie oświadczam, iż dane zostały podane przeze mnie
dobrowolnie i jestem świadoma(y) przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie danych w
każdym czasie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. dobrowolnie podanych przeze mnie danych osobowych, tj. imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów, w tym zgadzam się na otrzymywanie materiałów
reklamowych i informacyjnych, przekazywanych mi również środkami komunikacji elektronicznej (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.)) dotyczących działalności i ofert usługowo-handlowych Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym
mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na używanie przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, z późn.zm.))

UPOWAŻNIENIE: Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.10.81.530) oraz na
podstawie art.105 ust.4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) w związku z art.13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1015, z późn.zm.), niniejszym upoważniam DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz Krajowego Rejestru Długów Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG SA) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG
Infomonitor danych z Biura Informacji Kredytowej S.A. I Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych
do
udzielania
kredytów,
przekraczających
200
złotych
lub
braku
danych
o
takim
zadłużeniu.
Upoważniam także DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodraczej S.A. z
siedzibą w Krakowie, ul. Lubańska 38, 31-476 Kraków, zwana dalej KBIG, o ujawnienie dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych art. 28 ust.1 u.i.g. oraz upoważniam KBIG
do ujawienia DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. tych informacji.
UPOWAŻENIE: Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody
DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również
mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z DZIESIĄTKĄ FINANSE SP. Z O.O.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w
Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań (adres e-mai Inspektora Ochrony Danych: iod@dziesiatka.pl) w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w
procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich
pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. i ich przetwarzanie przez
DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. przez 3 lata od ich udostępnienia. lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie DZIESIĄTCE FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w
Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań (adres e-mai Inspektora Ochrony Danych: iod@dziesiatka.pl) przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których wykaz
dostęny jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ do niniejszego Wnioksu oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach
danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po
wykonaniu zobowiązań wobec DZIESIĄTKI FINANSE SP. Z O.O. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z DZIESIĄTKĄ
FINANSE SP. Z O.O. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez DZIESIĄTKĘ FINANSE SP. Z O.O. w analizach
statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Podpis Pożyczkobiorcy i data

PODPIS POŻYCZKOBIORCY

(czytelnie Imię i Nazwisko, data)

DD-MM-RRRR


PODPIS

OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA POŻYCZKODAWCY
Składając swój podpis zaświadczam, że dane zawarte we Wniosku / Kwestionariuszu Klienta są zgodnie z przedłożonymi przez
klienta dokumentami.
Oświadczam, iż przed zawarciem Umowy o Pożyczkę z Klientem dokonałam(em) oceny ryzyka kredytowego dla Konsumenta na
podstawie:
1. Informacji uzyskanych od Konsumenta;
2. Na podstawie informacji zawartych w bazie danych: Pożyczkodawcy, bazie Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. ,
bazie Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. - niepotrzebne skreślić
Przed podpisaniem Umowy przekazałam /em Konsumentowi nie podpisany, projekt Umowy pożyczki
pieniężnej.
Przy podpisaniu Umowy przekazałam /em Konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, oznaczony jako załącznik
nr 1 do Umowy.
Przekazałam /em Konsumentowi Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego.
Oświadczam, iż Konsument otrzymał ode mnie wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące treści informacji przekazanych przed
zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, w sposób umożliwiający mu podjęcie decyzji dotyczącej Umowy o
pożyczkę pieniężną.
Podpis Pożyczkodawcy i data
(w imieniu Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.)
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