Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* / PORĘCZYCIELA*
O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
I. Oświadczenie poręczyciela/ kredytobiorcy
Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................................................................
imiona rodziców .........................................................................................................................................................
urodzony/a dnia .............................................................. w miejscowości ................................................................
zamieszkały/a ................................................................................................ Nr tel. .................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym .............................................wydanym w dniu ...........................................
przez ................................................... PESEL ........................................... NIP .......................................................
Oświadczam, że:*
1. jestem zatrudniony/a w ........................................................................................................................................
2. umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony* – na czas określony* od dnia .............................................
do dnia .............................................. .
3. moje przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto z okresu ostatnich 3 miesięcy wynosi ............................ zł.
(słownie złotych: ................................................................................................................................................)
Oświadczam, że:*
1. jestem rencistą/ką*, emerytem/ką* i otrzymuje świadczenie w wysokości netto .......................................... zł.
(słownie złotych: ................................................................................................................................................)
2. świadczenie jest przyznane na czas nieokreślony* czas określony* do dnia ......................................................
Oświadczam, że:*
1. prowadzę działalność gospodarczą od dnia ........................................................................................................
pod nazwą ...........................................................................................................................................................
2. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osiągam dochody w wysokości ........................................ zł.
netto miesięcznie;
Oświadczam, że:*
1. uzyskuję regularne dochody z tytułu ...................................................................................................................
2. w wysokości netto .................................. zł. (słownie złotych: ..........................................................................)
II . Dane o stanie majątkowym i rodzinnym
1. Posiadam*

nie

posiadam*

dom

mieszkalny*

mieszkanie*

zlokalizowane

w

miejscowości

.............................................................................................................................................................................
2. Posiadam* nie posiadam* inne nieruchomości w postaci ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Posiadam* nie posiadam* samochód:
Marka

................................................................. Rok produkcji ....................................................

Nr rejestracyjny

................................................................. Wartość rynkowa ...............................................

4. Mój współmałżonek ............................................................................................................... jest zatrudniony*
(imię i nazwisko)

emerytem* rencistą* inne ..................................... w .......................................................................... i osiąga
dochody w wysokości netto miesięcznie ........................................................................... zł.

5. Łączny miesięczny dochód netto mojego gospodarstwa domowego wynosi ............................................... zł.
6. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ...................................................................... w tym:
7. Dzieci (imię i nazwisko)
1. ........................................ wiek ....................... 4. ........................................... wiek .......................
2. ........................................ wiek ....................... 5. ........................................... wiek .......................
3. ........................................ wiek ....................... 6. ........................................... wiek .......................
8. Inne osoby pozostające w gospodarstwie domowym (imię i nazwisko):
1. ........................................ wiek ....................... 2. ........................................... wiek .......................
9. Dochód miesięczny netto na 1 osobę wynosi (poz. 5 / 6) ............................................................................. zł.
10. Wszystkie średniomiesięczne wydatki gospodarstwa domowego wynoszą ................................................. zł.
III. Dane dotyczące zadłużeń i poręczeń
1. Posiadam* nie posiadam* zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów:
Bank

Kwota zadłużenia

Wysokość miesięcznej
raty

Termin spłaty

2. Jestem* nie jestem* zobowiązany z tytułu poręczeń:
Bank

1.

2.

3.
4.

Nazwisko i imię Kredytobiorcy

Kwota poręczenia

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Niemcach, ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce, że:
1) Bank Spółdzielczy w Niemcach będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i
realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Bank Spółdzielczy w Niemcach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych przepisach powszechnie
obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4
ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul.
Postępu 17A, 02-676 Warszawa, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.
4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
5) podanie danych jest dobrowolne.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Niemcach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu
reklamy produktów i usług Banku.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym
oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji zamieszczonych w nim informacji.

..................................................................................
miejscowość, data

..................................................................................
czytelny podpis kredytobiorcy / poręczyciela

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA
Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................................................................
imiona rodziców .........................................................................................................................................................
urodzony/a dnia .............................................................. w miejscowości ................................................................
zamieszkały/a ................................................................................................ Nr tel. .................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym .............................................wydanym w dniu ...........................................
przez ................................................... PESEL ........................................... NIP .......................................................
wyrażam zgodę na:
- ubieganie się przez mojego Współmałżonka / Współmałżonkę o kredyt w kwocie
..................................................... zł.*
- udzielenie przez mojego Współmałżonka / Współmałżonkę poręczenia weksla stanowiącego zabezpieczenie
kredytu, który zostanie udzielony P. ........................................................... .
Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez mojego Współmałżonka/ę z majątku wspólnego.
1.

2.

3.
4.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Niemcach, ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce, że:
1) Bank Spółdzielczy w Niemcach będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i
realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Bank Spółdzielczy w Niemcach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych przepisach powszechnie
obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4
ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul.
Postępu 17A, 02-676 Warszawa, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.
4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
5) podanie danych jest dobrowolne.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Niemcach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu
reklamy produktów i usług Banku.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym
oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji zamieszczonych w nim informacji.

..................................................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

..................................................................................
czytelny podpis współmałżonka
kredytobiorcy / poręczyciela

