
BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski
ul. Morska 244
81-006 Gdynia
NIP: 876-196-60-22
tel. komórkowy: 604 233 410
e-mail: natalia@biker-zone.pl

FORMULARZ KREDYTOWY WNIOSKODAWCY:

Parametry kredytowania:
Liczba rat (ewentualnie wysokość raty kredytu):
Wpłata własna (nie jest wymagana):
Wartość towaru:
Kwota kredytu:

Dane osobowe i teleadresowe:
Nazwisko:
Imię:
Seria i numer dowodu osobistego:
Data ważności dowodu osobistego:
Pesel:
Stan cywilny:
Adres zameldowania:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:

Zatrudnienie Wnioskodawcy:
Zatrudnienie od:
Zatrudnienie do:
Średniomiesięczny dochód netto:

Dane firmy zatrudniającej Wnioskodawcę:
Nazwa:
NIP:
Telefon do zakładu pracy:
Adres zakładu pracy:

Dodatkowe dane finansowe:
Średniomiesięczny dochód współmałżonka: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alior Bank S.A. informacji marketingowych/propozycji zawarcia umowy za pomocą telefonu/poczty e-mail,  
tj. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  
z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) w trakcie trwania Umowy, a także w przypadku nie zawarcia Umowy albo po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu
lub odstąpieniu od niej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie oraz
Biuro Informacji  Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich
zobowiązań wynikających z Umowy. Potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a), że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Akceptuję składanie oświadczeń woli przeze mnie i przez Bank w formie elektronicznej jako równoznacznej z formą pisemną zgodnie z Art. 7 Ustawy 
prawo bankowe: 1) kodem SMS, 2) w formie wiadomości SMS przesłanej na wskazany przeze mnie numer telefonu komórkowego. Złożenie 
oświadczenia woli przez Strony może również przebiegać w innym, uzgodnionym przez Strony trybie. 

Administratorem danych osobowych jest firma BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 244, identyfikująca się numerem 
NIP: 8761966022, REGON: 221807349.

Informujemy, iż dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpoczęło 
obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Podpis Wnioskodawcy: 
                                                                                                                                            

    ................................................


