Toyota Bank Polska S.A.

FORMULARZ FINANSOWY

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i potwierdzenie przez upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Toyota Bank.

Wniosek

nowy

aktualizacja

Nr PESEL

Liczba osób na utrzymaniu

Zajmowane mieszkanie

własne bez współwłaściciela

własne z współwłaścicielem

z rodziną

lokatorskie

służbowe		

wynajmowane

żonaty/zamężna
(brak rozdz. majątkowej)

żonaty/zamężna
(rozdzielność majątkowa)

wdowiec/wdowa

rozwiedziony/a

kawaler/panna/wolny związek

licencjat

średnie		

podstawowe

wyższe

zawodowe		

studia doktoranckie

dyrektor, prezes,
inne wysokie stanowisko

specjalista – wolny zawód

menedżer średniego szczebla

wykwalifikowany pracownik

niewykwalifikowany pracownik

rolnik

emeryt/rencista

nie dotyczy		

inna

umowa na pełny etat

działalność gospodarcza1

emerytura

umowa na niepełny etat

stypendium socjalne/naukowe

rolnik

umowa o dzieło/zlecenie

gospodarstwo rolne

zasiłek

umowa agencyjna

kontrakt		

wspólnik spółki
kapitałowej

wspólnik spółki osobowej

inna

inne

Okres przebywania w aktualnym
miejscu zamieszkania

w latach

Stan cywilny

Wykształcenie

Pozycja zawodowa
w podstawowym miejscu pracy

Podstawowe źródło dochodu

1

Okres zatrudnienia

W przypadku działalności gospodarczej proszę wypełnić dodatkowo formularz finansowy
dla działalności gospodarczej.

miesięcy

Liczba zatrudnionych
w podst. miejscu pracy

Jeżeli emerytura/renta, jak długo udzielana?
Renta stała

Tak

miesięcy

Nie
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Posiadanie samochodu

Tak

Nie

Konto w banku

Od ilu miesięcy posiadasz konto w banku?

Wysokość dochodów

Miesięczny dochód w gospodarstwie domowym

zł

Twój całkowity miesięczny dochód

zł

Miesięczna suma rat od zaciągniętych i poręczonych kredytów

zł

Miesięczna suma innych stałych płatności

zł

Suma limitów odnawialnych (karta kredytowa, limit debetowy)

zł

Zobowiązania finansowe

Inne niż kredytowe stałe miesięczne zobowiązania finansowe
(np. alimenty)



zł

Suma całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
w bankach i innych podmiotach



zł
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