
VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, 
NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale zakładowym 25.000.000,00 zł w całości opłaconym. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

Karta informacyjna wnioskodawcy
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT HIPOTECZNY W VELOBANK S.A.

Data złożenia wniosku: ...............................................................................................

WNIOSKODAWCA

Imię 

Drugie imię 

Nazwisko

PESEL

Nazwisko rodowe matki

Płeć  � kobieta  � mężczyzna 

Imiona rodziców 

Pierwszy dokument 
tożsamości

 � dowód osobisty seria i nr 

 � paszport

Dane pierwszego  
dokumentu tożsamości

Data wydania

Ważny do

Drugi dokument  
potwierdzający 
tożsamość
(jeśli pierwszym  
dokumentem tożsamości 
jest paszport)

 � prawo jazdy 

 � inny

jaki?  

(książeczka wojskowa legitymacja ubezpieczeniowa legitymacja emeryta /  
rencisty, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja z NFZ legitymacja służbowa) 

seria i nr

Obywatelstwo

Kraj urodzenia 

Kraj głównej rezydencji podatkowej 

Numer identyfikacji podatkowej

Wykształcenie
 � podstawowe  � średnie

 � zawodowe  � wyższe



DOCHODY

Źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów Średni miesięczny dochód netto z 6 miesięcy: 

 � umowa o pracę na czas nieokreślony PLN

 � umowa o pracę na czas określony PLN

 � umowa zlecenie / o dzieło                                             PLN

 � działalność rolnicza                                                   PLN

 � diety / delegacje PLN

 � dochód z najmu / dzierżawy PLN

 � dywidendy PLN

 � kontrakt B2B PLN

 � kontrakt marynarski PLN

 � kontrakt menedżerski/wojskowy lub pokrewne PLN

 � powołanie na stanowisko prezesa/członka zarządu w spółce z o.o. lub S.A. PLN

 � renta / emerytura

 � inne 

Średni miesięczny dochód netto z 12 miesięcy:

 � własna działalność gospodarcza

Całkowity staż pracy

Czy prowadzisz własną działalność gospodarczą?  � TAK, od  � NIE

Czy prowadziłeś(aś) lub zawiesiłeś(aś)  
własną działalność gospodarczą w ostatnich  
12 miesiącach? 

 � TAK, data zamknięcia  � NIE, data zawieszenia: 
 
do

Stan cywilny 

 � panna/kawaler  � zamężna/żonaty 

 � w separacji  � rozwiedziona/y

 � wdowa/wdowiec

Relacje między wnioskodawcami

 � małżeństwo z  wnioskodawcą                                    � rodzic/dziecko z wnioskodawcą             

 � rodzeństwo z wnioskodawcą                                 � związek nieformalny z wnioskodawcą            

 � inne z wnioskodawcą 

Rozdzielność majątkowa  � TAK  � NIE  � NIE DOTYCZY 

Adres zamieszkania

ulica, nr domu  
i mieszkania 

kod pocztowy,  
miejscowość, kraj

Adres 
korespondencyjny 
(jeśli jest inny niż  
zamieszkania)

ulica, nr domu  
i mieszkania 

kod pocztowy,  
miejscowość, kraj

Adres mejlowy

Telefon komórkowy

Sposób kontaktu banku ze mną 
(w tym przekazywania dokumentów i informacji)  
w sprawach dot. kredytu hipotecznego  
(należy zaznaczyć jedną opcję)

 � mejlem lub sms-em lub w bankowości elektronicznej - internetowej/ mobilnej 
(zgoda na e- korespondencję)                                  

 � listownie na adres korespondencyjny



ZOBOWIĄZANIA - NIESPŁACANE KREDYTEM HIPOTECZNYM W VELOBANK S.A.
(proszę wpisać zobowiązania osobiste oraz firmowe – związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak:  

kredyty ratalne, limity, karty kredytowe, poręczenia kredytowe, alimenty, inne)

Kredytobiorca na dzień podpisania wniosku kredytowego  � nie posiada zobowiązań  � posiada zobowiązania

Rodzaj zobowiązania Wierzyciel
Udzielony kredyt /  
przyznany limit  
w PLN

Miesięczna rata  
w PLN Waluta

Posiadam udziały/akcje w spółkach:

 Nazwa spółki  REGON  Adres  Ilość udziałów/akcji  Udział akcji %

Udzielone poręczenia kredytowe Wierzyciel Wartość poręczonego kredytu

AKTYWA  

Rodzaj Szczegóły Wartość Proponowane zabezpieczenie

Nieruchomości ilość  � TAK  � NIE

Opis wszystkich nieruchomości: 

Środki pieniężne rodzaj  � TAK  � NIE

Inne rodzaj  � TAK  � NIE



ZGODY I OŚWIADCZENIA 
Udzielenie odpowiedzi na wskazane poniżej pytania i wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne,  

ale warunkuje rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

Czy aktualnie toczy się postępowanie sądowe z Twoim udziałem?  � TAK  � NIE

Czy ciążą na Tobie zobowiązania wynikające z orzeczeń sądowych?  � TAK  � NIE

Czy jesteś obciążony/a zaległymi zobowiązaniami publicznoprawnymi (ZUS, US)?  � TAK  � NIE

Czy jesteś poręczycielem innego kredytu / innej pożyczki?  � TAK  � NIE

Czy na dzień złożenia wniosku kredytowego został złożony wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, 
toczy się wobec Ciebie postępowanie upadłościowe albo została ogłoszona Twoja upadłość zgodnie 
z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe?

 � TAK  � NIE

Czy posiadasz powiązania z bankiem, polegające na tym, że:
1. jesteś członkiem zarządu lub rady nadzorczej banku,
2. jesteś osobą zajmującą kierownicze stanowisko w banku [1],
3. jesteś małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem członka zarządu lub rady nadzorczej banku.

 � TAK  � NIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji  
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam bank do:

• wystąpienia do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczą-
cych moich zobowiązań oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem,

• wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań 
oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem.

Upoważnienie jest ważne przez okres 60 dni od daty jego udzielenia.

 � TAK  � NIE

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych oraz mojej zdolności kredytowej  
przez bank poprzez sprawdzenie, czy moje dane osobowe figurują w rejestrach: system Bankowy 
Rejestr oraz System Dokumenty Zastrzeżone prowadzonych przez Związek Banków Polskich.

 � TAK  � NIE

Upoważniam bank do zasięgania w innych bankach i instytucjach informacji dotyczącej mojej  
sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej oraz weryfikacji danych w miejscu zatrudnienia  
i zamieszkania przez przedstawicieli banku. Jednocześnie w związku powyższym upoważniam  
bank na podstawie art. 104 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe  do ujawnienia 
ww. podmiotom informacji stanowiących tajemnicę  bankową tj.  informacji o fakcie złożenia  
przeze mnie wniosku kredytowego. Udzielenie tego upoważnienia jest dobrowolne, ale warunkuje 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

 � TAK  � NIE

Podstawa prawna

[1] Na postawie art. 79b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe bank zobowiązany jest do przekazywania na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego informacji o kredytach i pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych wskazanym osobom.
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