Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Decyzji nr XXX/2021 PO Dyrektora Departamentu Operacji Kredytowych i
Windykacji KI

Wniosek o restrukturyzację zobowiązań Klienta Indywidualnego
część A – dane osobowe
DANE WNIOSKODAWCY 1***
Rola: Kredytobiorca /Posiadacz /Inna *___________________________________________________________
IMIĘ ___________________________ NAZWISKO __________________________________________________________
CIF ____________________________

PESEL __________________________________________________________

AKTUALNY NUMER TELEFONU:____________________________________________________________________
(niezbędny, aby umożliwić Ci podpisanie aneksu w formie elektronicznej)

AKTUALNY ADRES E-MAIL (niezbędny, aby umożliwić Ci podpisanie aneksu w formie elektronicznej):



NIE POSIADAM



POSIADAM ____________________________________________________________________________________

ADRES ZAMELDOWANIA __________________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż zameldowania)__________________________________________________________
Stan cywilny**:








zamężna / żonaty

wspólność majątkowa



rozdzielność majątkowa

kawaler / panna / związek nieformalny
wdowa / wdowiec
rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna

Status mieszkaniowy:
Jestem / nie jestem* właścicielem nieruchomości (np. mieszkania / domu / działki gruntu)

część B – aktualna sytuacja finansowa - „OŚWIADCZENIE KLIENTA”:
Ja niżej podpisany / a oświadczam, iż aktualnie osiągam dochód z tytułu:







UMOWA O PRACĘ / ZLECENIE / O DZIEŁO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (NIP: _________________________________)
EMERYTURA / RENTA
INNE (JAKIE)
nie osiągam aktualnie dochodu
PRACUJĘ U AKTUALNEGO PRACODAWCY OD DNIA:
UMOWA KOŃCZY SIĘ W DNIU:
_______________________________________________
________________________________________________
DEKLAROWANA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW
WYSOKOOŚĆ DOCHODÓW WNIOSKODAWCY

_________________________ZŁOTYCH

ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

_________________________ZŁOTYCH

DEKLAROWANE MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIA FINANSOWE
Posiadam / nie posiadam* zasądzone alimenty na rzecz
___________________________________________________________
Posiadam / nie posiadam* zajęcia komornicze z tytułu
___________________________________________________________

_________________________ZŁOTYCH
_________________________ZŁOTYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r Prawo upadłościowe oświadczam, że:
a) złożyłem / nie złożyłem* wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
gospodarczej,
b) znajduję się / nie znajduję* się w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
gospodarczej.
______________________________
miejscowość, data

_____________________________
podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności.

_______________________________________
data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku
* niepotrzebne skreślić
** wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy
*** część wniosku do powielenia poniżej dla kolejnych Wnioskodawców
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część C – część produktowa
Zobowiązania podlegające restrukturyzacji (pożyczka/kredyt, karta kredytowa, limit/debet w ROR, kredyt Megahipoteka):
_______________________________________________________________________________________________________
Typ produktu, nr rachunku/umowy

_______________________________________________________________________________________________________
Typ produktu, nr rachunku/umowy

_______________________________________________________________________________________________________
Typ produktu, nr rachunku/umowy

_______________________________________________________________________________________________________
Typ produktu, nr rachunku/umowy

_______________________________________________________________________________________________________
Typ produktu, nr rachunku/umowy

Wnioskuję o:




Zawieszenie płatności raty na okres ……….. miesięcy (podaj ilość miesięcy)



Stałe zmniejszenie wysokości raty wraz z wydłużeniem okresu kredytowania
wnioskowana wysokość raty po wydłużeniu okresu kredytowania to maksymalnie ………………. zł





Czasowe zmniejszenie wysokości raty na okres ………. miesięcy (podaj ilość miesięcy)
kwota raty możliwa do spłaty w okresie zmniejszenia to maksymalnie ……………. zł

Spłata w ratach produktów odnawialnych (LOR, Karta kredytowa)
wnioskowana wysokość raty/kwota raty możliwa do spłaty to maksymalnie ……………… zł
Zamiana kredytu/kredytów gotówkowych na kredyt zabezpieczony na nieruchomości wraz z wydłużeniem okresu
kredytowania
INNE-JAKIE?............................................................................................................................................................

Uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie)**



Przystąpienie osoby trzeciej do kredytu (Współkredytobiorcy)
____________________________________________________________________________________
dane identyfikacyjne proponowanego Współkredytobiorcy – imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości

UWAGA! Osoba przystępująca do kredytu na moment analizy przedmiotowego wniosku musi być Klientem Alior Bank SA



Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________



numer księgi wieczystej, rodzaj nieruchomości, imię i nazwisko właściciela

Inne (jakie) __________________________________________________________________________________________

______________________________

______________________________

miejscowość, data

podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności.

_______________________________________
data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku

* niepotrzebne skreślić
** wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy
*** część wniosku do powielenia poniżej dla kolejnych Wnioskodawców
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CZĘŚĆ D –ZGODY I OŚWIADCZENIA
UWAGA! dotyczy tylko osoby nie będących Kredytobiorcą / Pożyczkobiorcą, która ma zostać
zweryfikowana przez bank i takiej zgody uprzednio nie udzieliła
1. Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku.
2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D do wystąpienia za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań. W szczególności informacji w Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
– Punkt Obsługi Klienta ul. Postępu 17A oraz Rejestrze Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie,
Plac Bankowy 2..
TAK / NIE*
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D oraz Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich
zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Zgoda może być w
każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
TAK / NIE*
4. Poinformowany o treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w brzmieniu: „Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczam że:
a) wszystkie złożone przeze mnie dokumenty i podane przeze mnie informacje są rzetelne, kompletne i zgodne
z prawdą,
b) nie zalegam / zalegam* ze zobowiązaniami publicznoprawnymi,
c) jestem / nie jestem* dłużnikiem z tytułu zobowiązań pieniężnych zasądzonych przez sąd, lub będących przedmiotem
postępowania sądowego
d) podmioty niżej wymienione są powiązane ze mną
kapitałowo / organizacyjnie / personalnie*
_______________________________________,
e) nie znajduję się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, w okresie próbnym, nie jestem objęty przewidywanym
zwolnieniem grupowym,
f) pracodawca nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
5. W zakresie, który wynika ze złożonego wniosku – akceptuję składanie oświadczeń woli przeze mnie i przez bank drogą
elektroniczną (niezależnie od postanowień zawartej umowy z bankiem), która jest jednoznaczna z formą pisemną, zgodnie z
art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.).
6. Potwierdzam, iż zostałem poinformowany iż podane we wniosku dane dotyczące sposobu komunikacji z Bankiem zostaną
wykorzystane także w celu przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

______________________________
miejscowość, data

______________________________
podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności.

_______________________________________
data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku

* niepotrzebne skreślić
** wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy
*** część wniosku do powielenia poniżej dla kolejnych Wnioskodawców
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Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy
Prawo bankowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa. W związku z powyższym
BIK – obok Banku – staje się również administratorem Pani/Pana danych osobowych.
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku, a także z innych instytucji wymienionych w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Informacja o upadłości
konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę
iod@alior.pl.
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest:
1.
w Placówkach Banku,
2.
telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00),
3.
poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
4.
listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
Kontakt z BIK możliwy jest:
1.
poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,
2.
listownie na adres korespondencyjny- Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A,
3.
na dedykowaną skrzynkę powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych BIK: iod@bik.pl.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1.
w celu rozpatrzenia Pani/Pana dyspozycji dotyczących wniosku w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności określonej w Statucie Banku.
2.
w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
3.
w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4.
w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5.
w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku,
6.
w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów
związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki
prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
7.
W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane również w celu zapewnienia właściwej
reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy
przechowywania przewidziane są w prawie bankowym, w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Bank i BIK będą przetwarzać Pana/Pani dane:
1.
dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, czyli automatycznej oceny
niektórych czynników osobowych w celu oceny możliwości spłaty zobowiązania. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Pani/Pana
zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a
ust. 3 Prawa bankowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego
do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich
przekazania,
2.
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających
z umowy lub z innego tytułu. Zakres czasowy przetwarzania danych w powyższym celu określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Podstawą prawną
przetwarzania danych dla Banku jest obowiązek prawny wynikający z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a dla BIK uzasadniony interes prawny administratora danych.
3.
w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego- przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania,
4.
dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
Kategorie danych
Administratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikujące osobę; dane teleadresowe; dane dotyczące posiadanych produktów;
dane socjo-demograficzne, w tym m.in.: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki; dane
dotyczące zobowiązania: w tym m.in. źródło zobowiązania, kwota i waluta zobowiązania, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości
konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
Kategorie odbiorców danych
Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 106 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych
danych osobowych, do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile
taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo bankowe, mogą być przekazywane przez Bank
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także przez BIK takim podmiotom na podstawie umowy
z BIK. Ponadto Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym,
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz
kontrolą ze strony banku jako administratora danych.
Prawa osoby, których dane dotyczą
W stosunku do każdego z w/wym. administratorów przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora
Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z
powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja
umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

* niepotrzebne skreślić
** wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy
*** część wniosku do powielenia poniżej dla kolejnych Wnioskodawców
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