Додаток № 3
До Положення «Про кредитування фізичних осіб”

АТ «Банк «Грант»

АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА
(ПОРУЧИТЕЛЯ)
Анкета заповнюється Позичальником за наданою формою без пропусків та змін. У
разі відсутності у Позичальника інформації по якомусь з пунктів, в анкеті проставляється
прочерк або вказується причина відсутності інформації. У разі, якщо Позичальник
вважає необхідним навести додаткові відомості, заповнюється остання графа анкети
“Додаткова інформація”.

Анкетні данні
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження:
Паспортні дані:
Серія, №,
ким та коли виданий
Ідентифікаційний код:
Сімейний стан:
Одружений (а)/неодружений (а)
Діти до 16 років/ утриманці:
ПІБ;
Дата народження:
Домашня адреса:
за пропискою:
фактичного проживання:
За вказаною адресою зі мною
проживають:
ПІБ
Телефон: домашній
службовий
мобільний
Місце роботи:
Назва та адреса організації
Посада
Посадовий оклад
Стаж роботи на цьому
підприємстві
Чи регулярно виплачується
зарплата? (так/ні)

Позичальник

Дружина/Чоловік

Анкетні данні
Сума заборгованності по
зарплатні за ____місяців:
Попереднє місце роботи:
Назва організації
Посада, оклад
Освіта:
Назва учбового закладу
Власна нерухомість:
(опис, місцезнаходження)
Власний автомобіль:
Марка, модель, дата випуску
Пробіг (км), наявність страхування
Чи ведете підприємницьку
діяльність? (вид діяльності)
Робота за сумісництвом
(назва організації)
Користування кредитом раніше
(так/ні)
Кредити банків: (так/ні)
Банк (назва та адреса)
Сума заборгованості
Термін повернення
Забеспечення
Зобов’язання по іншим
кредитам: (так/ні)
Кредитор (назва та адреса)
Сума заборгованості
Термін повернення
Забезпечення
Наявність поточних та
депозитних рахунків:
Банк (назва та адреса)
Сума вкладу
Термін повернення
Цінні папери:
Назва емітента, опис, №
Страхування життя:
(термін, сума)
Заборгованість за кварт.плату та
комунальні платежі
Сума:
Період неплатежів:

Позичальник

Дружина/Чоловік

ІНШІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЗИЧАЛЬНИКА
1. Чи порушувалась проти Вас або членів Вашої сім’ї кримінальна справа?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Чи мали Ви або члени Вашої сім’ї претензії з боку податкових органів? Якщо
мали, вкажіть які: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Додаткова інформація: __________________________________________________
______________________________________________________________________

Рахунок спроможності погашення кредиту
Середньомісячні доходи:

Позичальник

Чоловік/Дружина

Сума заробітної плати
Плата за роботу за сумісництвом
Доходи від підприємницької діяльності
Дивіденди/проценти
Чистий орендний дохід
Інші доходи, що впливають на
платоспроможність
Всього:
Доходи інших повнолітніх членів сім’ї
Всього: доходи сім’ї

Середньомісячні постійні витрати:
Прибутковий податок
Комунальні платежі
Виплати за наявними кредитними
зобов’язаннями
Витрати на пальне для автомобіля
Витрати на навчання дітей, спортивні секції
Плата за оренду приміщення
Витрати за рішенням суду
Інші постійні витрати
Всього:
Інші постійні витрати на утримання сім’ї
Всього постійні витрати сім’ї
Доходи Netto = доходи - постійні витрати

 Кількість членів сім’ї -

Позичальник

Чоловік/Дружина

Витрати на харчування
Погашення відсотків по кредиту
Погашення основного боргу по кредиту
Наявність вільних коштів
1. Сума кредиту ___________грн.
2. Термін кредитування ______ місяців.
3. Сума щомісячного погашення кредиту: ___________грн., у т.ч.
 Часткове погашення основного боргу __________грн.,
 Сплата відсотків ____________________________грн.

______________________
Підпис Позичальника

________________________
Підпис чоловіка/
дружини Позичальника

