Wniosek o dokonanie audytu kredytu walutowego - wersja 10.2019
Współpracownik KNF Team: ………..….........................................Tel.: ................................................Email: ........................................................….......
Dane kredytobiorców:
1. Imię:……..……………………...., Nazwisko: ………….…………………, Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….……….,
Tel: ………………………………………….…………..., Email:…………………………………………………………………………………………….……………………………..,
2. Imię:……..……………………...., Nazwisko: ………….…………………, Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….……….,
Tel: ………………………………………….…………..., Email:……………………………………………………………………………………………….…………………………..,
3. Imię:……..……………………...., Nazwisko: ………….…………………, Adres zamieszkania: ………………………………………………………….…………….,
Tel: ………………………………………….…………..., Email:……………………………………………………………………………………………….…………………………..,

Bank: ………….…………………………………………..., Kwota kredytu (waluta): …………………..……..…, Okres kredytowania/ilość rat……...……………….
Data umowy kredytu/wypłaty:……………… Marża banku: ……………………………, Data wypowiedzenia/spłaty kredytu: ……………………..………...
Problem ze spłatą, egzekucja komornicza–jaki tytuł, czy było BTE -Bankowy Tytuł Egzekucyjny (Tak/Nie, powód) ………………...………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………..…
Jakich dokumentów potrzebujemy do przedstawienia oferty szacunkowej:
1. umowę kredytu wraz z aneksami;
2. regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy.
Jakie dokumenty potrzebujemy do etapu przedsądowego i sądowego:
1. umowę kredytu wraz z aneksami;
2. regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy;
3. zaświadczenie od banku przedstawiające historię spłaty kredytu, w szczególności obejmujące takie dane jak;
a) daty i kwoty uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz kredytu;
b) daty i kwoty spłaconych rat kredytu z rozróżnieniem na raty odsetkowe i kapitałowe przedstawione w PLN i CHF:
c) wykaz wysokości stosowanego oprocentowania;
d) informacja o uiszczonych prowizjach i opłatach około-kredytowych, np. ubezpieczeniach.
Jeżeli klient nie posiada dokumentów to powinien złożyć wniosek do banku:
1. Wniosek o dokumenty, wersja 10.2019 lub pełnomocnictwo

Data ……………...….., miejscowość …………………………..…, podpis kredytobiorcy 1. ………………….……………..…….….…………………..………………….…….

podpis kredytobiorcy 2. ………….……………………………….……., podpis kredytobiorcy 3. ……….………………..……….…………………..………………….…….

INFORMACJA ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO) informuję, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j., ul. Kopernika 26/2, 98-300
Wieluń, kontakt: tel. +48 733 778 096, email: biuro@knfteam.pl
2)Inspektorem Danych Osobowych jest: Tomasz Mordziołek, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@knfteam.pl
3) Dane osobowe zostały pozyskane bezposrednio od Pani/Pana.
4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO realizacji umowy, na podstawie art. 9 ust.
2 pkt f tzn. doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych pozwalające na wdrozenie wytycznych RODO oraz na
podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. w celu kierowania do Pani/Pana ofert i informacji dotyczących usług administratora
(marketing bezposredni).
5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak mozliwosci zawarcia umowy.
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i o
rachunkowosci o przechowywaniu dokumentacji rachunkowej, do momentu zakonczenia realizacji umowy oraz wygasnięcia
wzajemnych roszczen z niej wynikających a takze do momentu cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych
do celow marketingowych.
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodnosc z prawem przetwarzania (*jezeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)cofnięcie zgody moze nastąpic w dowolnej formie jednak w taki sposob aby oswiadczenie dotarło na adres ul. Kopernika
26/2, 98-300 Wielun lub drogą elektroniczną na maila: biuro@knfteam.pl, lub wypełniając formularz na stronie
www.knfteam.pl,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,
10) Pani dane osobowe nie będą słuzyc do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKIETINGU BEZPOŚREDNIEGO
TAK
NIE Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrazam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w niniejszym wniosku w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez
KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j. w celu kontaktu telefonicznego i przedstawieniu oferty handlowej.
TAK
NIE Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku zakresie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez KNF TEAM Sp.z o.o., Sp. j w celu prowadzenia marketingu
bezposredniego produktow oferowanych przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j za posrednictwem poczty elektronicznej, w tym
newsletter zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.).
TAK
NIE Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon, email w celu prowadzenia marketingu bezposredniego za posrednictwem połączen telefonicznych przez KNF TEAM
Sp. z o.o., Sp. j zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozp. o ochronie danych osobowych) oraz ustawą
z dn. 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
TAK NIE Wyrazam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon, email w celach marketingowych następującemu podmiotowi: Kancelaria Naleznosci i Finansow Team Sp. z o.o., ul.
Kopernika 26/2,98-300 Wielun oraz KNF Team LP,58 Alexandra Road, Unit 0, Enfield EN3 7EH, Wielka Brytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie oraz zapoznałem/- łam się z
poniższym objaśnieniem.
Data ……………..…...., miejscowosc …………….………….…, podpis wyrazającej zgodę……………………………………………………..……………

