
ПІБ клієнта (Повністю)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

Громадянство 

Резидентність

Дата народження (дд.мм.рр)

Адреса реєстрації  

Фактична адреса  

Сімейний статус  - оберіть значення -

ПІБ дружини/чоловіка (повністю)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

Кількість дітей 

  --> з них на утриманні (до 18 років)  

Кількість утриманців (крім дітей)

Вкажіть вік дітей та утриманців:

Сума кредиту

Валюта кредиту  - оберіть значення -

Строк, місяців

Ціль кредитування (житло, авто, інше)  - оберіть значення -

Детальний опис цілі кредиту (параметри)

Сукупна вартість інвестицій, грн

Розмір власного внеску, грн

Що пропонується у якості застави по кредиту? 

Бажаний розмір щомісячного платежу по кредиту

Джерело основного доходу  - оберіть значення -

Джерело додаткового доходу  - оберіть значення -

Джерело основного доходу  - оберіть значення -

Джерело додаткового доходу  - оберіть значення -

Середньомісячні витрати на утримання сім'ї 
(харчування, одяг, відпочинок, комунальні платежі, лікування тощо)

Середньомісячні витрати на оренду житла

Інші щомісячні регулярні витрати (навчання, аліменти тощо)

Разом витрати

    Заявка фізичної особи на отримання кредиту 

Розкрити, якщо джерело доходу - дивіденди:

Розкрити, якщо джерело доходу - діяльність ФОП:

Розкрити, якщо джерело доходу - оренда:

Загальна інформація щодо Позичальника 

Заявка на кредит

Інформація щодо складу сім'ї

Фінансове становище сім'ї позичальника

Середньомісячні витрати сім'ї:

Розкрити, якщо джерело доходу - заробітна плата:

Розкрити, якщо джерело доходу - дивіденди:

Дохід позичальника:

Розкрити, якщо джерело доходу - діяльність ФОП:

Розкрити, якщо джерело доходу - оренда:

Розкрити, якщо джерело доходу - пенсія:

Розкрити, якщо джерело доходу - інше:

Середньомісячний дохід другого з подружжя:

Розкрити, якщо джерело доходу - пенсія:

Розкрити, якщо джерело доходу - інше:

Розкрити, якщо джерело доходу - заробітна плата:



Назва Банку Тип кредиту Ціль кредиту Дата видачі Сума Залишок
Щомісячний 

внесок
Застава Строк

Дата

закінчення
Позичальник

Ставка по 

кредиту
Рефінансування кредиту?

1  - оберіть значення -

2  - оберіть значення -

3  - оберіть значення -

4  - оберіть значення -

5  - оберіть значення -

Тип Площа Адреса
Орієнтовна 

ринкова вартість
Власник

Чи 

зареєстровані  

неповнолітні 

діти?

Чи виступає 

даний об'єкт  

заставою?

1

2

3

4

5

Тип Марка Рік випуску
Орієнтовна 

ринкова вартість
Власник

Чи виступає 

даний об'єкт  

заставою?

1

2

3

4

5

Назва банку Розмір коштів Тип заощаджень Власник

Чи виступають 

дані кошти  

заставою?

1

2

3

4

5

Орієнтовна 

ринкова вартість
Власник

1

2

3

4

5

(Дата)

(Дата)

Активи та Зобов'язання сім'ї

Нерухомість у власності сім'ї

Підписуючи цю Заявку, стверджую, що:

Інші активи у власності сім'ї

Кошти на рахунках в банках 

Опис

Рухоме майно у власності сім'ї

проінформований (-а) про покладені на Банк зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
•

надаю свою беззаперечну, невідкличну та безстрокову згоду Банку на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації 

щодо себе (в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), включаючи інформацію про себе як фізичну особу – підприємця, за будь-який період 

часу в обсязі та порядку, визначеному Законом України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, та підтверджую, що повідомлений/на Банком про  найменування та адресу бюро 

кредитних історій, в які може бути передана вказана інформація;  

•

Поточні кредити 

• повністю ознайомився/лась зі змістом цієї Заявки, її розумію, підтверджую вказану у ній інформацію та заперечень не маю;

• підтверджую та гарантую, що усі відомості, які містяться у цій Заявці, поданих АТ “ПроКредит Банк” (надалі – Банк) документах та викладених в усній формі повністю відповідають дійсності, є 

діючими та настільки повними, наскільки це мені відомо, відсутні, не відомі Банку зміни чи інші обставини, які впливають на зміст та дійсність цих відомостей чи мають значення для прийняття 

рішення по суті цієї Заявки;

• надаю свою згоду Банк на обробку моїх персональних даних у складі та зі змістом, що вказані у наданих мною відомостях та документах, з метою їх аналізу Банком для визначення можливості 

надання мені банківських послуг, а також особам, які безпосередньо пов’язані з метою обробки моїх персональних даних;

повідомлений(-а) про мої права, передбачені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних"; •

(Підпис)

• надаю свою беззаперечну, невідкличну та безстрокову згоду на звернення Банку до будь-якої особи, яка, на думку Банку, може надати інформацію, необхідну для прийняття рішення по суті цієї 

Заявки. При цьому повідомляю, що заперечую проти звернення Банком щодо даної Заявки до наступних осіб (вичерпний перелік): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• надаю свою згоду на використання вказаних у Заявці контактних даних для надсилання кореспонденції, електронних повідомлень, SMS-повідомлень тощо щодо усіх питань відносин зі мною

погоджуюсь, що приховування, викривлення чи подання неправдивої інформації Банку є достатньою та беззаперечною підставою для відмови у наданні кредиту, а також може розцінюватися як 

шахрайські дії, що підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 190 та 222 Кримінального кодексу України;
•

• погоджуюсь з правом Банку змінювати вказані у цій Заявці умови кредитування та самостійно визначати вимоги щодо осіб поручителів та виду, кількості, розміру предметів забезпечення; 

0

(Підпис)

0

(Підпис) (П.І.Б. працівника)

Заявку підписано у моїй присутності (співробітник Банку) 


