ДОДАТОК 6.2.
До Положення про порядок кредитування (суб’єктів кредитування)
у системі ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

Анкета клієнта/поручителя/майнового поручителя
на отримання кредиту
Особисті дані
П.І.Б
Дата народження (день, місяць, рік)
Ідентифікаційний код
Дані паспорта
Серія, номер
Коли виданий
Ким виданий
Громадянство
Місце проживання
Адреса місця проживання згідно
штампу реєстрації паспорта
Адреса фактичного місця проживання
З якого часу фактично проживаєте за
вказаною адресою
Контактна інформація
Телефон по місцю фактичного проживання проживання
Робочий телефон
Мобільний телефон
Додаткова інформація
Освіта
Місце роботи /назва організації, посада /
Адреса місцезнаходження організації
Стаж роботи в даній організації
Дані про сім'ю
Сімейний стан
П.І.Б. дружини (чоловіка)
Рік народження дружини (чоловіка)
Місце роботи дружини (чоловіка)
Кількість дітей
Кількість утриманців (вкл. дітей)
Зведення про наявність майна
Нерухомість - квартира (будинок), кількість кімнат, район
Обща/житлова площа
Умови володіння
Наявність транспортного засобу, модель, рік випуску
Передбачувана ринкова вартість рухомого майна
Дані про наявність вкладних (депозитних), поточних ( зокрема карткових) счетов*
Наявність вкладних (депозитних) і
поточних (карткових) рахунків
Наявність міжнародної платіжної карти,
вигляд, банк-емітент, термін її дії
"______"__________________ 200_ р

______________________
/подпись/

Відомісті про наявність кредитної заборгованості
Найменування банку, де отриманий
кредит
Дата отримання і сума кредиту

Сума заборгованості по кредиту і відсоткам на дату подачі анкети
Мета, на яку був отриманий кредит
Наявність рухомого і нерухомого майна,
що знаходиться в заставі або іпотеці по
вказаному кредиту
Дата погашення кредиту згідно договору
Відомості про сукупний чистий дохід сім'ї клієнта

Найменування
статей доходу

Середньомісячні
доходи після
утримання із
заробітної плати
обов'язкових
платежів
клієнта, грн.

Середньомісячні
доходи після
утримання із
заробітної плати
обов'язкових
платежів
дружини (чоловіка), грн.

Всього сукупний дохід
сім'ї після
утримання
обов'язкових
платежів,
грн.

Найменування
статей витрат

Заробітна плата,
премії, надбавки
по основному
місцю роботи

Комунальні
платежі

Отримані доходи
за роботу за сумісництвом

Платежі по
цьому кредиту

Доходи від здачі
майна в оренду

Платежі по інших кредитах

Інші (вказати)

Страхові платежі

Середньомісячні
витрати сім'ї,
грн.

Сукупний
чистий дохід
сім'ї, грн.

Поточні витрати (на мешкання)
Інші(вказати)

Всього доходи:

Всього витрати:

Підтверджую, що я згоден зі всіма пунктами Анкети і надана мною інформація достовірна. Не заперечую проти перевірки Банком достовірності наданої мною, а також іншої інформації, яка може знадобиться для ухвалення рішення про видачу
кредиту.
Мені відомо про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації з метою отримання банківського
кредиту.
Зазначеним надаю згоду на збір, зберігання і використання Банком інформації про Позичальника через будь-яке Бюро
кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника відповідно до п.2. ст.11 Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій».
"______"__________________ 200_ р

_____________________
/ПІБ/

______________________

_____________________
/ПІБ/

______________________

/підпис клієнта /

Відмітки Банку:
"______"__________________ 200_ р

/підпис працівника Банку /

