Miejscowość………………………..….……Data…………………

WNIOSEK KREDYTOWY
(wydrukować i wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Dane osobowe
Imiona………………………………….... Nazwisko…………………………………………………....
Numer i seria dowodu osobistego…………………… Data ważności dowodu osobistego……………..
PESEL…………………………………………. Miejsce urodzenia…………………………………….
E-Mail…………………………………………………Telefon………………………...………………..
Nazwisko panieńskie matki…………………… Imiona rodziców………………………………………

Adres zameldowania
Ulica……………………………………………………… Nr domu……………Nr lokalu…………….
Miejscowość……………………………………………………………..Kod pocztowy………………..

Oświadczenie o dochodach
Oświadczam, że moje dochody netto wynoszą………….……………………………………..…...…....
Moje wydatki na gospodarstwo domowe wynoszą………………………………………………............

Parametry kredytu
1. Wnioskowana kwota kredytu…………………………………………………………………….
2. Wnioskowany okres kredytowania1……………………………………………………………...
3. Numer konta bankowego do wypłaty kredytu
…………………………………………………………………………………………………...
4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania:
 Dla okresów kredytowania do 62 dni – 0% (kwota do 3000zł);
 Dla okresów kredytowania powyżej 62 dni – 20%.
5. Opłata przygotowawcza:
 Dla nowych klientów – 0zł;
 Dla kolejnych kredytów – 250zł.
6. Prowizja od udzielenia kredytu:
 Dla nowych klientów i okresu kredytowania do 62 dni – 0zł (kwota do 3000zł);
 W przypadku kolejnych kredytów i dłuższych okresów kredytowania prowizja
wyliczana jest indywidulanie dla każdego klienta na zasadach regulaminu „Opłaty
i Prowizje”.
7. W przypadku nieterminowej spłaty rat kredytu naliczane będą opłaty zawarte w regulaminie
„Opłaty i Prowizje”.
8. Pieniądze zostaną wypłacone w ciągu maksymalnie 48 godzin na wskazanej wyżej konto.2
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Promocja dla okresu kredytowania do 62 dni – RRSO 0% w przypadku terminowej spłaty.
W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………..wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych we WNIOSKU KREDYTOWYM na potrzeby procesów
niezbędnych do udzielenia kredytu.
Administratorem
danych
osobowych
jest
firma
FastCredit.
Dane
osobowe
będą
przetwarzane
na zasadach zgodnych z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do ubiegania się o kredyt w FastCredit.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na wysyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną (za pośrednictwem
adresu e-mail).

……………………………………………...
czytelnik podpis osoby składającej wniosek

Oświadczam, że składając Wniosek Kredytowy akceptuje postanowienia załączników
„Regulamin” oraz „Opłaty i Prowizje”.3

……………………………………………...
czytelnik podpis osoby składającej wniosek

Potwierdzenie
(Wypełnia pracownik FastCredit potwierdzający przyjęcie wniosku)

Potwierdzam przyjęcie wniosku kredytowego na kwotę………………………………………………….
Okres kredytowania…………………………… w dniu……………… o godzinie………………………

………………………………………
podpis osoby przyjmującej wniosek

Załączniki
1. Do wniosku kredytowego należy dołączyć wyraźne skany lub bardzo dobrej jakości zdjęcia
obu stron dowodu osobistego.
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W momencie składania Wniosku Kredytowego załączniki zostaną udostępnione na życzenie Wnioskodawcy.

