WNIOSEK POŻYCZKOWY
Informacje ogólne
Imię i nazwisko Klienta
Nazwa firmy Klienta, NIP
Numer telefonu Klienta
Przybliżone dochody miesięcznie

Informacje dotyczące pożyczki
Wnioskowana kwota pożyczki netto
Opis celu pożyczki
Informacje o wszystkich zadłużeniach

(np. ZUS, US, Spółdzielnia, podatki, kredyty bankowe, egzekucje komornicze itp.)

Plan spłaty pożyczki

(np. bieżące dochody firmy, inwestycja, sprzedaż
nieruchomości, kredyt bankowy, biznesplan)

Informacje o nieruchomości
Rodzaj nieruchomości
Powierzchnia
Numer Księgi Wieczystej
Miejscowość i województwo
Adres nieruchomości
Ilość osób zameldowanych / zamieszkałych
(w przypadku lokali mieszkalnych)

Wykaz obciążeń na nieruchomości
Szacowana wartość nieruchomości

(w przypadku działek proszę wskazać
przeznaczenie gruntu, czy działka posiada
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu /
Warunki Zabudowy)

Oświadczam, że NIE ZALEGAM* z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego / ZALEGAM* z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i zobowiązuję się do ich uregulowania oraz przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu w ciągu 30 dni.
* niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że NIE ZALEGAM* z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZALEGAM*
z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zobowiązuję się do ich uregulowania oraz
przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu w ciągu 30 dni.
* niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami podatku od nieruchomości
(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że nie jest prowadzona wobec mnie egzekucja komornicza
(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy, że podanie
przeze mnie danych niezgodnych z prawdą może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego
(podpis i pieczątka)

*Wyrażam zgodę /

*Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku o udzielenie pożyczki przez

spółki z Grupy Monument Fund (wymienione w pkt 2 klauzuli informacyjnej) w celu dokonania przez nie oceny mojej sytuacji majątkowej
pod kątem możliwości udzielenia mi pożyczki przez jedną ze spółek wskazanych w pkt 2 lit. c klauzuli informacyjnej
*Wyrażam zgodę /

*Nie wyrażam zgody moich danych osobowych przez Administratorów danych wskazanych w pkt. 2 Klauzuli informa-

cyjnej w celu przekazywania telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lube-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem
Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym mających na celu zapoznanie mnie z działalnością Administratorów danych.
*Wyrażam zgodę /

*Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratorów danych wskazanych

w pkt. 2 Klauzuli informacyjnej w celu przekazywania telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail lub listu tradycyjnego
wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej informacji handlowych dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez
Administratorów danych.
*Proszę o wstawienie znaku „x” przy wybranej opcji

Podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.

Administratorem Pana/i danych osobowych są spółki z Grupy Monument Fund:

a

Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 14/7, 31-055 Kraków,
KRS 0000700173, tel.: 123074455, adres e-mail: biuro@monumentfund.pl,

b

Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 14/5, 31-055 Kraków, KRS 0000640924, tel.: 123074455, adres e-mail:
biuro@monumentfund.pl,

c

Pozostałe spółki z Grupy Monument Fund (pożyczkodawcy). Wykaz spółek będących pożyczkodawcami znajduje się w treści Polityki
Prywatności dostępnej pod adresem: www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci

3.

Administratorzy danych współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i przekazują sobie nawzajem jedynie te dane, które umożliwiają
świadczenie usług przez danego Administratorów danych. Opis zasad wzajemnej współpracy Administratorów danych wraz z podziałem
ich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci

4.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:

a

instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,

b

podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Pana/i dane osobowe będą zbierane przez Administratorów danych wyłącznie w celu dokonania oceny Pana/i sytuacji majątkowej pod kątem
możliwości udzielenia Panu/i pożyczki przez jedną ze spółek z Grupy Monument Fund wskazanych w pkt. 2 lit. c.

6.

Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.

7.

Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie
wiadomości e-mail na adres: rodo@monumentfund.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Miodowa 14/5, 31-055 Kraków. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.

Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
Administratorowi danych i w stosunku do niego.

9.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od każdego z Administratorów danych:

a.

dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),

b.

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c.

prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d.

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e.

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych
w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez
Administratora na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego
Administratora danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego Administratora, przy czym dane zostaną przez
Administratora przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

10. Dokładny opis przysługujących Panu/i uprawnień, o których mowa w pkt 9 znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci
11. Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 9 należy skontaktować się z jednym z Administratorów danych.
12. Administratorzy danych nie będą wykorzystywać Pana/i danych osobowych do podejmowania decyzji opar tych jedynie na
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
13. Administratorzy danych nie będą przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji
międzynarodowej.
Potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej i Polityki Prywatności dostępnej pod adresem:
www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci/

Miejscowość, data

Podpis Wnioskodawcy

