OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA/WNIOSKODAWCY1

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

DANE PORĘCZYCIELA/WNIOSKODAWCY1:
1

Imię/imiona:.........................................; Nazwisko:...............................................................; Imię ojca:...................................; Imię matki:...........................;

PESEL: ………………..; Data urodzenia: …………..……;Nazwisko rodowe:.......................................; Nazwisko panieńskie matki:.....................................;
Dokument tożsamości: . …………………………….….; Data wydania ……………………

Stan cywilny:…………….; Wspólność majątkowa: …………;

Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości

Współmałżonek : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………;
2

Imię, nazwisko, PESEL lub dokładna data urodzenia

Adres zamieszkania:............................................................................................................................................................................;
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, powiat)

Adres do korespondencji:........................................................................................................................................................................................................;
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, powiat)

Numer telefonu: domowy: (…)-…….-…….-……; komórkowy: 0-…..-…...-…..; e-mail: …………………………………;
Typ zajmowanego lokalu: ………..; Prawo zajmowanego lokalu: …………….…..………; Obciążenie hipoteką: …………; Okres zamieszkania:…….……;
Wykształcenie:…………; Konta bankowe: posiadam/nie posiadam¹; Karty bankowe: posiadam/nie posiadam;¹

DOCHODY PORĘCZYCIELA//WNIOSKODAWCY1:
1

Podstawowe źródło dochodu:
Rodzaj źródła dochodu: ……………………….; Zatrudniony od: ……………….do: ………………….; Dochód netto: ……………….. złotych; Dochód brutto:

……………………….złotych; Status zawodowy: ………………………; Zawód wykonywany: …………………..; Branża: ………………….; Całkowity staż
pracy: ……………….; Liczba zatrudnionych pracowników: ………………; Forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym: …………………………………;

Dodatkowe źródło dochodu:
Rodzaj źródła dochodu: ………………………………….; Zatrudniony od: ……………. do: ………………….; Dochód netto: …………………….. złotych;
Dochód brutto: ……………………….złotych; Branża:…………………….; Forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym:………………………….;

MAJĄTEK PORĘCZYCIELA//WNIOSKODAWCY1:
Posiadam majątek finansowy: NIE/TAK
wartość
 lokaty w bankach
..............................
 obligacje
..............................
 akcje
..............................
 udziały
..............................
 polisy na życie
..............................
 inny majątek
...............................
1

1

Posiadam nieruchomości: NIE/TAK1
wartość
 mieszkanie
.............................
 dom
.............................
 kamienica
............................
 inne nieruchomości
............................

ZOBOWIĄZANIA PORĘCZYCIELA//WNIOSKODAWCY1:
1

Posiadam ruchomości: NIE/TAK1








samochód osobowy
samochód ciężarowy
samochód inny
motocykl
maszyny i urządzenia
pojazdy i maszyny rolnicze
inny majątek

wartość
.........................
..........................
..........................
...........................
..........................
..........................
...........................

1. Stałe miesięczne wydatki socjalno-bytowe gospodarstwa domowego (żywność, telefon, utrzymanie samochodu, koszty związane z wynajmem
mieszkania i jego eksploatacją, koszty kształcenia np. kursy językowe oraz inne koszty) wynoszą ……………………….. złotych.
2. Posiadam zobowiązania finansowe z tytułu:3 kredytu, pożyczki, poręczenia, alimentów, inne: TAK/NIE¹
tytuł zobowiązania

udzielona kwota
zobowiązania

pierwotna
liczba rat

waluta

miesięczna
wysokość raty

nazwa banku/instytucji
finansowej

3. Posiadam limity kredytowe z tytułu:3 karty kredytowej, kredytu w rachunku osobistym, inne: TAK/NIE¹
tytuł limitu

udzielona kwota
limitu

nazwa banku/instytucji
finansowej

waluta

4. Liczba osób na utrzymaniu poręczyciela/wnioskodawcy¹: ……………..
5. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………….

OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA/WNIOSKODAWCY :
1

1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A
zwany dalej „Bankiem”.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych
61A, 04-028 Warszawa.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dane Wnioskodawcy będą wykorzystane do sporządzenia Umowy.
4. Dane osobowe Wnioskodawcy w Banku będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów:
1)statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyk,
2)archiwizacji,
3)podjęcia działań związanych ze złożonym wnioskiem, w tym oceny zdolności kredytowej i sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz
weryfikacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem Banku,
4)zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
5)udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, reklamacje lub skargi związane ze złożonym wnioskiem lub danymi Wnioskodawcy,
6)sprzedaży produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw,
7)działań marketingowych podejmowanych przez Bank samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będzie:
1)udzielona zgoda,
2)niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Wnioskodawcy przed zawarciem umowy,
3)niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4)niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi
na pisma i wnioski Wnioskodawcy.
6. Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1)Podmiotom przetwarzającym na zlecenie Banku w związku z czynnościami realizowanymi w imieniu Banku,
2)Biuru Informacji Kredytowej,
3)biurom informacji gospodarczej,
4)instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017.1876 tj. z późn. zm.),

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

5)firmom windykacyjnym, którym przekazywane będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku –lista podmiotów z którymi
Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych dostępna jest w placówkach Banku,
6)podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą przekazywane przez Bank do państw trzecich.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane będą przez Bank do końca okresu
związanego z rozpatrywaniem niniejszego wniosku lub zakończenia procedury odwoławczej dotyczącej negatywnego rozpatrzenia wniosku.
Bank korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany dotyczy
oceny zdolności kredytowej dokonywanej w oparciu o posiadane dane oraz pozyskane dane z BIG i BIK; ocena ma wpływ na to czy wniosek
zostanie pozytywnie rozpatrzony.
Wnioskodawca potwierdza, że:
1)otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,
2)uzyskał od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości dotyczących zaciąganego zobowiązania kredytowego,
3)ma pełną świadomość ryzyka zawiązanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
Ponadto informujemy, że Wnioskodawca ma prawo do:
1)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy,
2)sprostowania danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy,
3)żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Wnioskodawcy, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4)usunięcia danych osobowych Wnioskodawcy lub ograniczenia ich przetwarzania,
5)wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy,
6)przeniesienia danych osobowych Wnioskodawcy.
Wnioskodawca ma prawo do cofnięcia poniżej wyrażonej zgody/wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego na potrzeby przygotowania nowych ofert.
Brak wyrażenia zgody może skutkować brakiem możliwości przygotowywania dla Wnioskodawcy dedykowanych ofert na skutek niedokonania
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Wnioskodawca wyraża zgodę
oświadcza, że upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących swoich zobowiązań.
Brak udzielenia powyższego upoważnienia może wpłynąć na sytuację Wnioskodawcy, ponieważ Bank może odmówić zawarcia umowy lub
zaproponować zawarcie umowy na mniej korzystnych dla Wnioskodawcy warunkach
Wnioskodawca wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank na potrzeby profilowania w celach marketingowych, w tym w celu sprzedaży produktów
własnych lub podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw.
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi dostosowanie oferty do Państwa potrzeb i możliwości finansowych.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych o produktach i usługach
oferowanych przez Bank, oraz wykorzystywania urządzeń końcowych w celach marketingowych, za pomocą:
adresu poczty elektronicznej e-mail,
bankowości elektronicznej (plusbank24)
telefonu,
wiadomości sms oraz mms,
automatycznych systemów wywołujących,
innych/pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Wnioskodawcy informacji marketingowych i handlowych, w tym ofert
wskazanymi kanałami.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych Banku podejmowanych we współpracy z partnerami Banku w tym
podmiotów z Grupy Przedsiębiorców, za pomocą:
adresu poczty elektronicznej e-mail,
bankowości elektronicznej (plusbank24)
telefonu,
wiadomości sms oraz mms,
automatycznych systemów wywołujących,
innych/pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Wnioskodawcy informacji marketingowych i handlowych, w tym ofert
wskazanymi kanałami.
Wnioskodawca oświadcza, że:
1)nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne,
2)kredyt nie jest zaciągany na rzecz osób trzecich i jest w pełni odpowiedzialny za powstałe z tego tytułu zobowiązania finansowe i prawne,
3)nie jest w okresie wypowiedzenia, umowa nie jest zawarta na okres próbny - dotyczy umowy o pracę, umów zlecenia, kontraktu,
4)nie znajduje się w okresie likwidacji bądź upadłości5,
5)nie posiada zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne6.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez Bank, ma Wnioskodawca prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

....................................., dnia ......................... .... r.
miejscowość

data

..................................................................................

1

Oświadczenie współmałżonka

Podpis Poręczyciela/Wnioskodawcy1

………………………………………….………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………….………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkaniaa

………………………………………….………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji

Dokument tożsamości: . …………………………….……………..….., PESEL: ……………
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości

numer telefonu: domowy: (_ _)_ _ _-_ _-_ _, komórkowy: _ _ _-_ _ _-_ _ _,

2

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że informacje podane w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.
Wiarygodność danych zawartych w niniejszym oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art.297 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym
oświadczeniu dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy kredytu i/lub zabezpieczenia1 jest PLUS BANK S.A. (zwany dalej Bankiem).
3. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą w Banku przetwarzane w związku z koniecznością wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w
Banku przez mojego współmałżonka.
4. Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu co do ich przetwarzania.

......................................................................................................................

................................................................................
1
(czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela )

Data i podpis pod pieczątką pracownika Banku/Partnera, który sprawdził tożsamość
Wnioskodawcy/Poręczyciela1 i współmałżonka1 i w obecności, którego złożono ww. podpis\4

1 niepotrzebne skreślić
2 wypełnić w przypadku, gdy Poręczyciel/Wnioskodawca1 pozostaje ze swoim małżonkiem we wspólności majątkowej
3 w zobowiązaniach należy uwzględnić zobowiązania:
1) współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela1, który nie stanowi strony umowy kredytowej, a z którym Wnioskodawca/Poręczyciel1 objęty jest ustrojem wspólności majątkowej,
2) o charakterze kredytowym udzielone na firmę w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w firmie - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeżeli dochody uzyskiwane w ramach prowadzonej
działalności są uwzględniane w analizie zdolności kredytowej),
4 nie dotyczy wniosków składanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość
5 dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
6 dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób uzyskujących dochody z działalności rolniczej

3

