Miejsce złożenia wniosku: ………………………….., …………………………..

Wniosek o produkt pożyczkowy
Pożyczkę gotówkową na cele związane z działalnością gospodarczą
I. Dane Wnioskodawcy:
Nazwa Przedsiębiorcy: …………………………..
NIP: ………………………….. REGON: …………………………..
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (adres siedziby Firmy): …………………………..
Branża: …………………………..
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ………………………….. PESEL …………………………..
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………….., nr telefonu: …………………………..
Miejsce zamieszkania: ………………………….., …………………………..
II. Dane o wnioskowanej pożyczce:
Wnoszę o udzielenie pożyczki w kwocie ………………………….. na okres ………………………….. miesięcy
na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz …………………………...
Przyjmuję do wiadomości, że pożyczka na działalność gospodarczą jest udzielona w trybie przepisów
określonych w Tytule XIX (art. 720 – 724 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z
dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może
być przeznaczone na cele konsumpcyjne.
III. Dane o źródle dochodu:
Świadom odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych oświadczam*, że
działalność gospodarczą prowadzę od ………………………….., a moje średnie miesięczne przychody z
tej działalności w ostatnich 3 miesiącach wynosiły …………………………..; koszty …………………………...
Dochód netto wyniósł: …………………………. miesięcznie.
………………………….

Ponadto uzyskuję dochody z innych źródeł –
…………………………………………………………………… - w kwocie …………………………. miesięcznie.

Dodatkowo oświadczam, że Przedsiębiorstwo które prowadzę nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości
oraz że nie zamierzam zawiesić działalności ogłosić likwidacji bądź upadłości w okresie najbliższych
6-miesięcy *)
*)Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne o oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesięcy do lat 5.

IV. Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane osobowe i informacje są zgodne ze stanem
faktycznym, są prawdziwe i zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
2. Przyjmuję do wiadomości, że Pożyczkodawca może odmówić udzielenia pożyczki przed
podpisaniem umowy, po złożeniu przeze mnie kompletu dokumentów i ich ostatecznej weryfikacji.
3. Oświadczam iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie
Pożyczkodawcy oraz na ich przetwarzanie w przyszłości.
4. Oświadczam iż nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
………………………….

5.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku udzielenia pożyczki jej wypłata nastąpi poprzez
udostępnienie Przedpłaconej Karty Płatniczej mBanku „Visa Profit Prepaid zwaną dalej Kartą Prepaid.

………………………….
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Jednocześnie upoważniam AVIOR FINANCE S.A. jako Pożyczkodawcę do pobrania prowizji i opłat
z Karty Prepaid w wysokości określonej w umowie pożyczki
V. Oświadczenia i zgody:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba tj. AVIOR FINANCE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. T. Kościuszki 13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 601745 [dalej zwana:
Avior Finance S.A.).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Avior Finance S.A. i zostałem
poinformowany o prawie wglądu do treści dotyczących mnie danych, prawie żądania zmiany oraz
usunięcia tych danych, a także o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych
osobowych. Avior Finance S.A. jako administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych i
informuje, że dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej; w celu
marketingu produktów i usług administratora danych (za pośrednictwem poczty tradycyjnej i
elektronicznej, wiadomości SMS lub aplikacji mobilnych); w celach analitycznych, archiwalnych oraz
dowodowych. Jak równie w celu profilowania danych, które pozwolą dopasować ofertę do
Pani/Pana oczekiwań i zdolności kredytowej. Odbiorcami danych mogą być biura informacji
kredytowej i gospodarczej oraz w szczególnych przypadkach podmioty świadczące usługi kurierskie
i windykacyjne oraz biura rachunkowe. W związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o pożyczkę
niniejszym udzielam Avior Finance S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do:
-Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwanym: BIK],
-Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwanym: BIG
InfoMonitor],
-Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej zwanym: KBIG],
-ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwanym: ERIF],
-Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej
zwanym: KRD],
o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu
oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 389) oraz na podstawie art.
105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.)
w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
wyrażam zgodę na przekazanie przez Avior Finance S.A.:
1.
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych
(zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie
jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w
Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz
przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych
przekazanych w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom,
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym
podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
………………………….

2.
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących
zobowiązania mojej Firmy %klient_firma_nazwa%, wynikającego z zawartej umowy , oraz
przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie
dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie
zgody.
Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie AVIOR FINANCE S.A. przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej przeze
mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A., dla oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z AVIOR
FINANCE S.A. umowy.
………………………….

3.
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*), oraz
przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom
………………………….
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ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na
podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
………………………….

4.
do BIG InfoMonitor S.A. w Warszawie , KRD S.A. we Wrocławiu oraz ERIF S.A. w Warszawie
moich danych osobowych oraz nazwy prowadzonego przez mnie przedsiębiorstwa w celu ujawnienia
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań i ponadto udzielam Avior Finance S.A.
umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem BIG InfoMonitor upoważnienia do
pozyskania za pośrednictwem BIG Infomonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej
S.A .i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia (w szczególności w
zakresie kwoty zaległości, daty powstania zaległości czy informacji o postępowaniach dotyczących
zobowiązania) lub braku danych o takim zadłużeniu oraz upoważniam BIG do pozyskania oraz
ujawnienia Avior Finance S.A dotyczących mnie danych z rejestrów wymienionych w art. 28ust. 1
ustawy o BIG (w tym rejestru PESEL) oraz informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do
Rejestru BIGInfomonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
………………………….

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję
do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej
odwołaniem. Podanie danych osobowych oraz udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne i
jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie/nieudzielenie Avior Finance S.A.
uniemożliwi jej zawarcie.
Wyrażam zgodę na:
a)
używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w
tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustaw z dn.
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
………………………….

b)
na przesyłanie mi informacji handlowych za pomoc środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.); przez Avior Finance S.A.
………………………….

……………………………………………
PODPIS KLIENTA
………………………….…………

(Miejsce podpisania, data)

Poświadczam własnoręczność podpisu Klienta
…………………………………………………………
Pieczęć i podpis Pośrednika
………………………….………………………….………

Miejscowość, data

*) zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.06.2016r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających
wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami

………………………….
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