
 
 

Oświadczenie 

WŁAŚCICIELA / WSPÓLNIKA 
 
dotyczące osobistej sytuacji majątkowej Właściciela/Wspólnika firmy 
 

____________________________________________________________________________  
 
ubiegającej się o kredyt na działalność gospodarczą w wysokości __________________ 

 
 

    

nr z rejestru poręczycieli 
 
 

���� -  odpowiednie zakreślić  
 

WŁAŚCICIEL/WSPÓLNIK:  Właściciel/Wspólnik  Współmałżonek 

imiona /imię 1, imię 2/ 
    

nazwisko     

adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, 
ulica, nr domu/mieszkania) 

  
 

  
 

     

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:     

imię ojca     

1/ PESEL 
 
2/ NIP 

  
1/ ............................................................................ 
 
2/ .............................................................................. 

  
1/ ............................................................................ 
 
2/ ............................................................................. 

dowód tożsamości - seria i nr      

dowód tożsamości  
- data wydania i organ wydający 

    

nr telefonu     

adres korespondencyjny  
(wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

    

stan cywilny     
     

INFORMACJE MAJĄTKOWO/DOCHODOWE*:   

miejsce zatrudnienia / własna działalność     

miesięczne dochody netto 
    

liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym     

posiadany majątek 
  dom  mieszkanie  działki/grunty 

 samochody/ pojazdy  inne …………. 
  dom  mieszkanie  działki/grunty 

 samochody/ pojazdy  inne ………… 

Łączna szacunkowa wartość majątku     
     

ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY*:     

a/ posiadane kredyty, w tym ratalne  
(bank, kwota do spłaty, rata miesięczna) 

 1. ................................................................ 
 

2. ................................................................ 
 

3. ................................................................ 
 

4. ................................................................. 

 1. ................................................................ 
 

2. ................................................................ 
 

3. ................................................................ 
 

4. ................................................................ 

b/ udzielone poręczenia (komu, bank, kwota)     

Łączna wartość zobowiązań (a-b)     

c/ przeciętne wydatki miesięczne z tytułu czynszu, 
opłat za energię, telefon, itp. 

    

     

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:  
  

 
 

 zaświadczenie o wysokości zarobków   inne ………...........................……………………… 

* - w przypadku wspólności majątkowej małżonków informacja o składnikach majątku i zobowiązaniach, dotyczących obojga małżonków  wypełnia tylko wnioskodawca.  



 

���� -  odpowiednie zakreślić  
 

 

I. Oświadczam/y, że moja/nasza kondycja finansowa jest / nie jest 
uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem 
organu banku (zarządu banku, rady nadzorczej banku) lub osobą 
zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku 
podlegający bezpośrednio członkom zarządu banku oraz dyrektorzy 
oddziałów banku, ich zastępcy i główni księgowi). Rodzaj powiązania 
                                    

II. Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie (dalej Bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 1997.08.29 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., 
nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, iż jest Administratorem podanych przez 
Pana/Panią danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu 
oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawierania  
i wykonywania czynności bankowych, a także w celu promocji i marketingu 
działalności prowadzonej przez Bank. Na podstawie art. 32 ustawy  
o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz 
poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, 
sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich 
podanie warunkuje wykonanie czynności bankowych. 

III. Bank informuje, iż: 

1) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 1997.08.29 Prawo 
bankowe (Dz. U. 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) podane przez 
Pana/Panią dane Bank będzie przekazywał do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy 
ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (dalej BIK). 

2) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez Bank 
bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo 
bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji 
gospodarczych w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji 
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do 
Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków 
Polskich z siedzibą w Warszawie. 

IV. Oświadczenia: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji 
stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny 
ryzyka kredytowego.  

2) Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r  
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz.530), upoważniam Bank do 

wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. 

3) Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz.530) w związku z art.105 
ust.4a,4a1,4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz.U. 2020, Nr 72, poz.665 z póź.zm.), niniejszym 
upoważniam Bank do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora 
Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie  
(„InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG 
InfoMonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej 
S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących 
mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji 
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego  
200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim 
zadłużeniu. 

4) Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz.530), upoważniam Bank do 
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta BIK, 
Budynek Adgar Plaza, ul.Postępu 17A, 02-676 Warszawa do 
biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

5)  Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na 
przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości - przez Bank moich 
danych osobowych w celu wykonania czynności wywołanych 
złożonym wnioskiem, oraz w związku z wykonaniem zawartej 
miedzy stronami Umowy. 

6) Oświadczam, iż zostałem poinformowany że w przypadku 
przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane 
informacje, Bank może przekazać do Systemu Dokumenty 
Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich. 

7)  Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na 
przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości - przez Bank moich 
danych osobowych w celach marketingowych. 

  
 

 

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),  
że informacje podane we wniosku są prawdziwe. 

 
 
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu i przyjmuję solidarną odpowiedzialność za jego spłatę w ustalonym terminie. 

 
 
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis współmałżonka  wnioskodawcy 

 

 


