Кредитному комітету КС „УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА”
від _____________________________
_______________________________
Паспорт: серія _____ № ______________, виданий „_____ „
_________________ р.
______________________________________
Адреса проживання: _________________________________
_________________________________
Від КС: подана Вами інформація є конфіденційною і не може бути розголошена без Вашої згоди
Заява-анкета
на отримання кредиту реєстр.№ ____
Прошу надати мені кредит в сумі _______________ ___________________________________________________
Терміном на _________________________ мета кредиту _______________________________________________
В забезпечення кредиту пропоную: власні заощадження _______________________________________________
заробітну плату _________________________________________________
поручительство _________________________________________________
застава ________________________________________________________
Вік ____ років. Сімейний стан ________________. Наявність малолітніх дітей _______ осіб.
Наявність дорослих дітей та\або інших утриманців __________ осіб.
Місце роботи ____________________________________ . Посада ____________________________________
Стаж роботи ______ років. Прізвище керівника ______________________ контакт.тел.: ________________
Місце роботи дружини (чоловіка) _______________________________________________________________
Сплату кредиту планую:

рівними долями щомісяця
Основну суму рівними частинами і % щомісяця
% щомісяця, а основну суму в кінці строку
% щомісяця, а основну суму з _______ місяця
Чи маєте Ви обмеження з боку правоохоронних органів? _______
Чи були від під судом чи слідством? ____
Чи є Ви публічним діячем? ____
Чи є Ви близькою особою? ____
Чи є Ви пов’язаною особою? ____
Кредит в КС беру ____ раз. З умовами надання позички погоджуюся, правильність поданих відомостей стверджую,
зобов’язуюся негайно повідомляти КС про будь-які зміни вказаної інформації.
Повідомляю, що я на період з ____________________ по _________________________ планую отримати доходи, які
дозволять мені сплатити отриманий в спілці кредит та нараховані проценти:
1. Мої доходи щомісяця:
Зарплата
Пенсія

Допомога

2. Доходи членів моєї сім’ї:
Зарплата
П.І.Б.
Дружини
(чоловіка)
Дітей
Батьків

Зарплата

Інші доходи не за основним місцем
роботи (вказати)

Пенсія

Допомога

3. Доходи від реалізації майна, за необхідності, можуть складати:
Місцезнаходження чи зберігання

ВСЬОГО:

Інші доходи

Сума

ВСЬОГО:

Всього

Заощадження в КС
В інших фінансових установах
Цінні папери
Цінні речі:
Вироби з дорогоцінних металів,
антикварні, картини,
інструменти, тощо
Товари домашнього споживання:
Теле-, відео-, аудіо- апаратура,
комп’ютери, холодильник, меблі
тощо.
Транспортні засоби:
Автомобіль, мотоцикл, с-г
техніка, човен тощо.
Нерухомість: будинок, квартира,
дача, гараж тощо
4. Мої витрати щомісяця складають:
Плата за житло
Утримання сім’ї
Сплата податків

Страхові внески
Передбачені великі покупки
Інші витрати

5. Заборгованість з виплати податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету, інших
фінансових установ відсутня/наявна в сумі ________________.
6. Несу повну відповідальність за достовірність зазначеної інформації та повідомляю, що дружина/чоловік
проінформовані про отримання мною кредиту.
7. Мені роз’яснено та надано інформацію щодо переваг та недоліків різних схем кредитування.
8. З інформацією, що зазначена в ст.11 та 18 Закону України «Про захист прав споживачів» ознайомлений.
9. З інформацією, що зазначена в законодавстві України щодо визначення публічних діячів, близьких осіб та
пов’язаних осіб ознайомлений.
10. У випадку переплати по сплаті кредиту прошу зараховувати такі кошти до додаткового пайового внеску.
11. Даю згоду КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро
кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ "Українському бюро кредитних історій" 01001, м.Київ,
вул.Грушевського, 1-д. на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на
можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ
"Українське Бюро кредитних історій"у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ».

Дата __________________
Рівень ризику:

______________________ (П.І.Б.)

Підпис ______________________

низький
середній
високий

Дата __________________

Підпис ______________________

