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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNYCH
I SANITARNYCH SPÓŁKA Z O.O.
UL. 3 Maja 14/2
72-200 NOWOGARD

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O KREDYT KONSUMENCKI
dotyczy odroczenia konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego
DANE WNIOSKODAWCY
IMIONA

NAZWISKO

DOWÓD TOŻSAMOŚCI (seria i numer) PESEL
seria
nr
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ADRES DO KORESPONDENCJI
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Proszę o odroczenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego wobec Przedsiębiorstwa
Usług Wodnych i Sanitarnych Spółki z o.o. z siedzibą w Nowogardzie
w wysokości

(słownie…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….).
w

ratach płatnych do

dnia każdego miesiąca poczynając od

W załączeniu przedstawiam następujące dokumenty:
 kserokopię dowodu osobistego٭
 zaświadczenie o dochodach (zaświadczenie o zatrudnieniu, inny dokument potwierdzający wysokość dochodu
(odcinek renty, emerytury), decyzja o przyznaniu okresowej pomocy socjalnej). ٭

_
miejscowość data

podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższym wniosku są zgodne z prawdą, oraz że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Podanie fałszywych danych może być podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółkę z o.o. z siedzibą w Nowogardzie w
celach związanych z działalnością Spółki, jak również na sprawdzanie danych zawartych we wniosku kredytowym bezpośrednio u pracodawcy. Podanie
danych jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami).
Ja, niżej podpisany (a), działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie
danych gospodarczych, upoważniam Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółkę z o.o. z siedzibą w Nowogardzie do wystąpienia do Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S. A. ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.

 ٭dokumenty bezwzględnie wymagane
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