ICRA – TNIEMY RATY

Formularz jest w wersji edytowalnej PDF, można go zatem wypełnić elektronicznie, aby ułatwić odczytanie
analitykowi ICRA. Można także wypełnić go odręcznie (prosimy o wyraźne pismo ).
W przypadku pytań skontaktuj się z ekspertem ICRA +48 606 111 000 albo emailem: kontakt@icra.com.pl

Instrukcja wypełnienia formularza informacyjnego
1.
2.

Aby umożliwić nam efektywną realizację usługi należy uzupełnić pełny formularz.
W pierwszej części formularza prosimy wypełnić pola dotyczące podstawowych informacji takie jak:
dane kontaktowe, adres zamieszkania, pesel, dokument tożsamości, informacje dotyczące
gospodarstwa domowego oraz dochodów netto (informacja ta pomoże we właściwym oszacowaniu
zdolności kredytowej oraz wysokości oszczędności).

3.
4.
5.

Obywatele Polski zobowiązani są podać numer pesel.
Adres zamieszkania jest równoznaczny z adresem do korespondencji.
W polu „Liczba osób w gospodarstwie domowym” należy wziąć pod uwagę osoby wspólnie się
utrzymujące niezależnie czy mieszkają razem lub osobno.

6.

W polu „Oczekiwana kwota do zrefinansowania /aktualnie posiadane kredyty/" prosimy wpisać aktualną
kwotę kredytów, które chciałbyś, aby zostały zrefinansowane. W polach „Oczekiwana kwota
finansowania /nowe środki/” prosimy wpisać kwotę dodatkowych środków, jakie chciałbyś pożyczyć
od banku na własne potrzeby lub w przypadku, gdybyś chciał skorzystać z usług ICRA tylko przy
uzyskaniu nowego kredytu.
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7.
8.

Wnioskowany okres kredytowania należy rozumieć jako oczekiwany okres, na jaki ma być udzielony
kredyt na refinansowanie dotychczasowych zobowiązań.
Aby umożliwić ICRA realizację usługi, konieczne jest wyrażenie zgody na pozyskanie informacji
gospodarczych – pierwsza zgoda z trzech w ostatniej części formularza.

9.

Korzystnym jest wyrażenie zgody w pozostałych dwóch przypadkach, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.

W drugiej części należy wypełnić pola dotyczące posiadanych zobowiązań. Prosimy wpisać
nazwę banku, w którym został zaciągnięty kredyt, rodzaj kredytu (np. pożyczka/kredyt konsumpcyjny,
hipoteczny, odnawialny, obrotowy), kwotę pozostałą do spłaty w zł oraz oprocentowanie nominalne
lub stopę bazową wraz z marżą. Należy także zaznaczyć czy kredyt ma być refinansowany.
Informacje na temat swoich zobowiązań powinieneś znaleźć w zawartej umowie lub w serwisie
internetowym banku (o ile taki serwis jest udostępniony).

11.
12.

Przykład wypełnienia formularza dla:
- kredytu konsumpcyjnego do refinansowania (należy podać wysokość oprocentowania nominalnego
w %)
- kredytu hipotecznego do refinansowania (należy podać stopę bazową, np. wibor 3M, wibor 1M,
libor 3M, euribor 3M, itp. oraz marżę; podobnie dla pożyczki hipotecznej)
- nowego kredytu konsumpcyjnego.

13.

W sytuacji, gdy w co najmniej jednym zobowiązaniu występuje współkredytobiorca, należy zaznaczyć
„tak” w polu „Czy jest współkredytobiorca?” oraz wpisać jego imię i nazwisko – przykład poniżej.

Wypełniony formularz wydrukuj oraz podając datę podpisz w miejscu przeznaczonym dla Klienta.
Podpisany formularz zeskanuj (o ile posiadasz skaner) lub zrób zdjęcie i wyślij plik na adres
kontakt@icra.com.pl. Oryginał wyślij na adres: ICRA sp. z o.o. ul. Wilcza 14b/20, 00-532 Warszawa. Jeśli
nie posiadasz skanera wyślij oryginał na powyższy adres.
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