
Załącznik do Zarządzenia nr 30 /2016  
Prezesa Zarządu PLUS BANK S.A. z dnia 30.03.2016 r.  

stanowiący załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej 
 

 
 
 
                                               

  
WWNNII OOSSEEKK     OO  

� Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, 
� Kredyt  odnawialny w rachunku kredytowym, 
� Kredyt  nieodnawialny w rachunku kredytowym, 
� Kredyt gotówkowy dla firm MIKRO INWESTYCJA 
� Kredyt gotówkowy dla Profesjonalistów 

 

I. IDENTYFIKACJA FIRMY 

1. Nazwa firmy .......................................................................................................................................................................................... 

2. Siedziba firmy........................................................................................................................................................................................ 

3. Adres do korespondencji ....................................................................................................................................................................... 

4. Telefon, e-mail, strona www .................................................................................................................................................... 

5. REGON/PESEL/NIP ....................................../................................................................../................................................................... 

6. Rezydent / Nierezydent .............................................................................................    

7. Data rozpoczęcia działalności (rok, miesiąc, dzień): ............................... / ........................ / .................... 

8. Symbol PKD przeważającego rodzaju prowadzonej działalności i nazwa branży ................../................................................................. 

9. Faktyczny przedmiot działalności (skrócony opis prowadzonej działalności) ................................................................................................ 

10. Działalność sezonowa                      � Tak              � Nie  

Okres działalności 
firmy: 
 
 
�  od 1 do 2 lat  
�  od 2 do 3 lat 
�  od 3 do 5 lat 
�  od 5 do 10 lat 
�  powyżej 10 lat 
  

Status prawny: 
� osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą 
� przedsiębiorca prowadzący 

indywidualną działalność gospodarczą 
zakwalifikowany do wolnego zawodu 
według poniższej listy: 

� adwokat 
� aptekarz 
� księgowy (właściciel biura księgowego) 
� lekarz (w tym stomatolog) 
� notariusz 
� radca prawny 
� weterynarz 

Forma rozliczania się z 
Urzędem Skarbowym: 
 
� karta podatkowa 
�  ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych 
�  podatkowa księga 

przychodów i rozchodów 
  

Liczba zatrudnionych 
pracowników: 

 
�  do 9 
�  od 10 do 25 
�  od 26 do 50 
�  od 51 do 100 
�  powyżej 100 
  

  

II. WNIOSKOWANE WARUNKI KREDYTU 

Wnioskujemy o udzielenie kredytu na następujących warunkach: 

1. PRZEZNACZENIE:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

2. KWOTA KREDYTU:  ................................................. zł, słownie zł: .............................................................................................. 

3. OKRES KREDYTOWANIA: (w miesiącach)         m-cy 
 

4. URUCHOMIENIE KREDYTU:  

� jednorazowo  � w transzach 
 

� na rachunek Biznes prowadzony w Banku  � na rachunki wskazane w dyspozycji  
 

………………………………………………………………………………...............................................................................…..……… 
 
 

5. SPŁATA  
 
spłata w ratach:  
� równych � malejących � miesięcznych � kwartalnych 

 
spłata jednorazowo:   � na koniec okresu kredytowania 

Data złożenia wniosku............................ 
Nr wniosku ............................................. 
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spłata rat kredytu dokonywana będzie poprzez automatyczne obciążanie rachunku BIZNES o numerze: 

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

6. ZABEZPIECZENIE 
Proponowane zabezpieczenie Szacunkowa wartość Podstawa oszacowania 

weksel własny in blanco Kredytobiorcy   
   
   
   
   
   

 
6A. ZABEZPIECZENIE - NIERUCHOMO ŚCI I HIPOTEKI 
 

Rodzaj nieruchomości  

Właściciel nieruchomości  

Tytuł prawny do nieruchomości  

Księga wieczysta, Sąd Rejonowy  

Adres nieruchomości  

Wartość nieruchomości wg operatu 
szacunkowego 

 

Istniejące obciążenia nieruchomości 
Istniejące hipoteki, służebności, umowy 
dożywocia, spory prawne, roszczenia 
wierzyciela hipotecznego o przeniesienie 
hipoteki na miejsce opróżnione, itp. 

 

 
7. INNE PROPONOWANE WARUNKI KREDYTOWANIA   

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

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

III.  DANE O PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI 

1. ZATRUDNIENIE (w osobach) 

Stan na  
XII’ roku ubiegłego 

Stan na dzień  
składania wniosku 

 
 

 

 
2. PRODUKT / TOWAR / USŁUGA 

 
Produkt / Usługa 

Udział w sprzedaży ogółem 
(%)  

rok ubiegły 

Udział w sprzedaży ogółem (%) 
od początku roku do końca m-ca 
poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku 
   
   
   
   
   

 

 
3. ZEZWOLENIA (WYMAGANE ZEZWOLENIA, KONCESJE, ATESTY) 

 
 
 
 

4. DOSTAWCY  
 

Główni dostawcy / kraj dostawcy 
 

Produkty 
Udział 

w zakupach (%) 
Forma 

płatności 
Waluta Terminy 

płatności 
Okres współpracy 
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5. ODBIORCY  
 

Główni odbiorcy / kraj dostawcy 
 

Produkty 
Udział 

w sprzedaży (%) 
Forma 

rozliczeń 
Waluta Terminy 

płatności 
Okres współpracy 

       
       
       
       
       

 

6. MAJĄTEK FIRMY : 
 Wyszczególnienie  

(rok produkcji / budowy, 
powierzchnia nieruchomości) 

Wartość księgowa netto 
(w tys. PLN) 

Wartość  
ubezpieczenia (w tys. PLN) 

Termin ważności polisy 
ubezpiecz. 

nieruchomości �  nie      �  tak     
� o charakterze gospodarczym     
� mieszkanie     
� dom     
� kamienica     
� inne nieruchomości     

ruchomości �  nie      �  tak     
� samochód osobowy     
� samochód ciężarowy     
� samochód inny     
� towary handlowe (zapasy)     
� maszyny i urządzenia     
� pojazdy i maszyny rolnicze     
� inny majątek     

 

Łączna wartość ubezpieczenia majątku ................................................................................................................................................................... 

nazwa firmy ubezpieczeniowej ........................................................................................................................................................................... 

 

7. POWIĄZANIA Z INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI (KAPITAŁOWE/ORG ANIZACYJNE, 
PERSONALNE, TRWAŁE ZALE ŻNOŚCI HANDLOWE, POR ĘCZENIA) 

 

 
 
 
 

 

8. ZOBOWI ĄZANIA FIRMY:  
Firma jest zadłużona z tytułu: kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, leasingu finansowego i operacyjnego, innych zobowiązań 

finansowych:           �  nie                �  tak: 

 
Lp. 

 
Kredytodawca 

 
Rodzaj 

transakcji 

 
Kwota udzielona 

w tys. PLN 

 
Waluta 

Aktualna kwota 
zadłużenia w tys. 

PLN1  

Zadłużenie 
przeterminowane w tys. PLN 

 
Data 

początkowa 

 
Data 

zakończenia 

kapitał odsetki 

1          

2          

3          

4          

5          

 

                                                 
1 w przypadku limitu kredytowego lub limitu w karcie kredytowej należy wpisać kwotę przyznanego limitu 
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9. ZABEZPIECZENIA DOTYCZ ĄCE WW. ZOBOWI ĄZAŃ  (RODZAJ I WARTO ŚĆ): 
 

Transakcja 
 

Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia 

w PLN 
 

Waluta 
Ad. 1    
Ad.2    
Ad.3    
Ad.4    
Ad.5    

 

10. UDZIELONE PRZEZ KLIENTA POR ĘCZENIA, WYSTAWIONE WEKSLE WŁASNE I INNE ZOBOWI ĄZANIA 
POZABILANSOWE WG STANU NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU   

 
Podmiot 

REGON / PESEL 
NIP 

Rodzaj zobowiązania Wysokość zobowiązania  
w PLN zł 

 
Waluta 

 
Okres od - do 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

IV.  ŚREDNIOMIESI ĘCZNY DOCHÓD NETTO Z OSTATNICH 12 MIESI ĘCY Z TYTUŁU PROWADZONEJ 
JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ (W TYS. ZŁOTYCH) - dotyczy klientów prowadzących  
 

indywidualną działalność gospodarczą zakwalifikowanych do wolnego zawodu ............................................................................. 
 

V. KONTAKTY  BANKOWE (POZA  PLUS BANK S.A. ) I POZABANKOWE 

1. Nazwa banku prowadzącego rachunek podstawowy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa banku i nr rachunku) 
2. Banki, w których Klient posiada rachunki bankowe  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE 

Inne informacje mogące być moim / naszym zdaniem istotne dla rozstrzygnięcia wniosku 

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

OŚWIADCZAM, ŻE: 

- nie zalegam z opłatami należnych podatków i opłat skarbowych 

- moje zaległe zobowiązania z tytułu podatków i opłat skarbowych wynoszą: ............................................................................ 

- nie zalegam ze składkami ZUS, 

- nie uiszczone składki ZUS wynoszą .......................................................................................................................................... 

 

VII.  INFORMACJE MARKETINGOWE: 
Zgoda na przetwarzanie danych:      �  tak      �  nie  
Zgoda na korespondencję:                    �  tak      �  nie 
Zgoda na e-mailing:                              �  tak      �  nie 
Zgoda na kontakt telefoniczny:             �  tak      �  nie 
 

Źródło informacji o ofercie: 
� placówka 
� list z banku 
� telefon z placówki 
� telefon z Centrum Obsługi Klienta 
� rodzina - znajomi 
� reklama w telewizji  
� reklama w prasie 
� inne rodzaje reklamy 

 
-------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------- 

(miejscowość, data)  podpis Klienta 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 
1. Wiarygodność danych zawartych w niniejszym wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem 

odpowiedzialności z art.297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.   
2. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A (zwany dalej Bankiem). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszego wniosku kredytowego. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszego 

wniosku. Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejsze przetwarzanie moich danych, aż do momentu wycofania zgody. 
5. Jednocześnie upoważniam PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A (zwany dalej Bankiem) 

do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych we wniosku oraz do zasięgnięcia w innych bankach i instytucjach 
informacji dotyczących mojej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.  

6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie 
art.105a ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi 
zmianami), w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz informacji 
stanowiących tajemnicę bankową, wynikających z zawartej przeze mnie z Bankiem umowy kredytu w zakresie 
przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami art.105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności kredytowej  
i analizy ryzyka kredytowego, również po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.105a ust.2 
w/w ustawy).  

7. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art.105 ust.4a i 4a1 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, 
poz. 665 z późniejszymi zmianami) w związku z art.13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz.530) upoważniam Bank do pozyskania z Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) 
dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych 
 z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni 
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczającego 200,00 złotych (dwieście 
złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

8. Zgodnie z art.104 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665  
z późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym Bank do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich 
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej z realizacji wszystkich umów zawartych z Bankiem 
podmiotom, z którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach 
Banku. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku. 

9. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej Banku w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 
02.76.694 tekst jednolity), a także podmiotom współpracującym z Bankiem i na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Bank i te podmioty dla celów marketingowych Banku i tych podmiotów oraz na otrzymywanie informacji 
handlowych związanych z działalnością Banku i tych podmiotów na wskazany w niniejszym wniosku adres do 
korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 

10. Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

 
 

 
 
..........................................., dnia ............. 20..... r.    ............................................................................................................... 

podpis/stempel Wnioskodawcy/ osób  reprezentujących Wnioskodawcę 
składany w obecności  pracownika Banku 

 
 

............................................................................. 
data i  podpis  pracownika przyjmującego wniosek 
 
Do niniejszego wniosku załączam(y):  

1. Dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej klienta  

(zgodne z wykazem dokumentów wymaganych przez Bank stosownym do rodzaju działalności) : 

- Dokumenty założycielskie 

- Dane finansowe 

2. inne dokumenty stosowne do wybranej formy zabezpieczenia .......................................................................................................... 

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

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE  
WŁA ŚCICIELA FIRMY/ WSPÓŁMAŁ ŻONKA WŁA ŚCICIELA FIRMY  

 
I.  Dane właściciela firmy  

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

urodzony(a) dnia .................................................................................. w ................................................................................................. 

zamieszkały(a) ............................................................................................................................................................................................ 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 

Numer telefonu: domowy ……………………...……….… 

komórkowy. .......................................... 

e-mail: ………………………………………………………… 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i numer .............................................................................................................................. 

PESEL   ........................................................ stan cywilny ......................................................................................................................... 

oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą w ............................................................................................................................... 

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

Moje miesięczne wynagrodzenie (dochody netto) z okresu ....................................... wynosi  ................................................................ 

(słownie: ...........................................................................................). 

 

Dodatkowe źródło dochodu3: 

Nazwa zakładu pracy:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 
Numer telefonu do pracy: …………………………; Rodzaj źródła dochodu: …………………………………………, zatrudniony od 

…………..…………. do …………….………….. 

Dochód netto4: ……………………………: Dochód brutto4: …………………………; Status zawodowy: ……………....…………; 

Zawód wykonywany:…………….…….…………..; Całkowity staż pracy: ………..……….; 

Wynagrodzenia te: nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/ są obciążone z tytułu2) 

.............................................................................................................................. w wysokości ...................................... miesięcznie. 

Wykształcenie 

� podstawowe � zasadnicze zawodowe � średnie � wyższe 

Stan cywilny 

� w związku małżeńskim � panna/kawaler � rozwiedziona/y � wdowa/wdowiec � w separacji 

 

Oświadczam, że stosunki małżeństwa są uregulowane na zasadach: 

� ustawowej wspólności majątkowej5 � rozdzielności majątkowej  � inne ……………………………………………… 

 

Rodzina moja składa się z .................................................osób. 

                                                 
3 wpisać odpowiednie źródło dochodu: 
- umowa o pracę lub stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania, powołania lub umowy członkowskiej; na czas określony lub na czas  nieokreślony, 
- kontrakt zawodowy, tj.: nauczycielski (w tym nauczyciele akademiccy), dziennikarski, marynarski, lekarski, pielęgniarski, dla aktorów, dla sportowców, dla służb  
  mundurowych, dla prawników, dla farmaceutów, 
- kontrakt menedżerski, 
- emerytura: krajowa, pomostowa, wcześniejsza emerytura, 
- zasiłek/świadczenie przedemerytalne, 
- renta: inwalidzka, strukturalna, rodzinna („wdowia”) pod warunkiem, że świadczenie przyznane jest po zamarłym współmałżonku, 
- dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny, 
- dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie) 
4 wpisać średnie miesięczne dochody netto uzyskiwane w okresie ostatnich/ego: 
1) 1 miesiąca: 

a) dla emerytów i rencistów, 
b) dla osób uzyskujących dochody z tytułu zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, 
c) dla osób uzyskujących dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny, 

2) 3 miesięcy dla osób uzyskujących dochód z tytułu: 
a) umowy o pracę na czas nieokreślony, 
b) umowy o pracę na czas określony, 
c) kontraktu, 

3) 6 miesięcy dla osób uzyskujących dochód z wynajmu nieruchomości. 
5 w przypadku zaznaczenia tego punktu  należy obowiązkowo wypełnić część II O świadczenia, w przeciwnym przypadku części II O świadczenia nie wypełniać 
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Zobowiązania prywatne wnioskodawcy  
 
 

Lp. 

Nazwa Banku/ 
instytucji 

finansowej 

 
Rodzaj 

zobowiązania 

Data 
udzielenia/ 
podpisania 

umowy 

 
Kwota 

przyznana 
 

 
Waluta 

Aktualna  
kwota  

zadłużenia1 w 
tys. PLN  

 
Rata 

miesięczna 

Data spłaty / 
obowiązywania 

umowy 

 
Rodzaj 

zabezpieczenia 

          
1          
2          
3          
4          
5          

 
Maj ątek osobisty wnioskodawcy: 

 Wyszczególnienie (rok produkcji / 
budowy, powierzchnia nieruchomości) 

hipoteki, inne obciążenia Rodzaj Własności  
(odrębna własność, wspólna) 

nieruchomości �  nie      �  tak    
� o charakterze gospodarczym    
� mieszkanie    
� dom    
� kamienica    
� inne nieruchomości    

ruchomości �  nie      �  tak    
� samochód osobowy    
� samochód ciężarowy    
� samochód inny    
� maszyny i urządzenia    
� pojazdy i maszyny rolnicze    
� inny majątek    

 

II.  Dane współmałżonka właściciela firmy 
Imię i nazwisko...................................................................................................................................................................................... 

urodzony(a) dnia ............................................................... w ............................................................................................................... 

zamieszkały(a) .......................................................................................................................................................................................    
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 

Numer telefonu: domowy ……………………...……… 

komórkowy. ......................................... 

e-mail: ………………………………………………….… 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i numer ............................................ PESEL ................................................................... 

Podstawowe źródło dochodu3: 

Nazwa zakładu pracy:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Numer telefonu do pracy: …………………………………………………………………… 

Rodzaj źródła dochodu: …………………………………………………, zatrudniony od …………..………. do …………………….. 
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Dochód netto4: ……………………………: Dochód brutto4: ………………………; Status zawodowy: ……..…….………………..; 

Zawód wykonywany:…………….…….…………..; Całkowity staż pracy: …..………….; 

 

Dodatkowe źródło dochodu3: 

Nazwa zakładu pracy:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Numer telefonu do pracy: ……………………………; Rodzaj źródła dochodu: …………………………………………………, 

zatrudniony od …………..………. do …………………….. 

Dochód netto4: …………………………: Dochód brutto4: …………………………; Status zawodowy: ……..…….………………..;  

Zawód wykonywany:…………….…….…………..; Całkowity staż pracy: …..………….;  

Wynagrodzenia te: nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/ są obciążone z tytułu2)  

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

w wysokości .................................................................... miesięcznie. 
 

Zobowiązania prywatne współmałżonka6: 
 
 

Lp. 

 
Nazwa Banku/ 

instytucji finansowej 

 
Rodzaj 

zobowiązania 

Data 
udzielenia/po

dpisania 
umowy 

 
Kwota 

przyznana 
 

 
Waluta 

 
Aktualna 

kwota 
zadłużenia w 

tys. PLN1 

 
Rata 

miesięczna 

 
Data spłaty/ 

obowiązywania 
umowy 

 
Rodzaj 

zabezpieczenia 

1          
2          
3          
4          
5          

 
Maj ątek osobisty współmałżonka6: 

 Wyszczególnienie (rok produkcji / 
 budowy, powierzchnia nieruchomości) 

 
hipoteki, inne obciążenia 

Rodzaj Własności  
(odrębna własność, wspólna) 

nieruchomości �  nie      �  tak    
� o charakterze gospodarczym    
� mieszkanie    
� dom    
� kamienica    
� inne nieruchomości    

ruchomości �  nie      �  tak    
� samochód osobowy    
� samochód ciężarowy    
� samochód inny    
� maszyny i urządzenia    
� pojazdy i maszyny rolnicze    
� inny majątek    

 
Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
..........................................., dnia .............. 20..... r.       ........................................................................  

Podpis składającego oświadczenie składany  
w obecności pracownika Banku 

                                                 
6 wypełniane w sytuacji kiedy dochody współmałżonka przyjęto do analizy zdolności kredytowej) 
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OŚWIADCZENIA WSPÓŁMAŁ ŻONKA WŁA ŚCICIELA FIRMY  
1. 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. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A (zwany dalej Bankiem). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszego wniosku kredytowego. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszego 

wniosku. Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejsze przetwarzanie moich danych, aż do momentu wycofania zgody. 
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie 

art.105a ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi 
zmianami), w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz informacji 
stanowiących tajemnicę bankową, wynikających ze złożonego przeze mnie Oświadczenia w zakresie przewidzianym 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami art.105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego, również po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.105a ust.2 w/w 
ustawy).  

6. Zgodnie z art.104 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 
z późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym Bank do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich 
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej z realizacji wszystkich umów zawartych z Bankiem 
podmiotom, z którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach 
Banku. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku. 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej Banku w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 
02.76.694 tekst jednolity), a także podmiotom współpracującym z Bankiem i na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Bank i te podmioty dla celów marketingowych Banku i tych podmiotów oraz na otrzymywanie informacji 
handlowych związanych z działalnością Banku i tych podmiotów na wskazany w niniejszym wniosku adres do 
korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 

8. Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

 
 
 
..........................................., dnia ................. 20......... r.    ................................................................................................... 

Podpis współmałżonka Wnioskodawcy  
 składany w obecności  pracownika Banku 

 
 

............................................................................. 
data i  podpis  pracownika przyjmującego wniosek 
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OŚWIADCZENIE  
PORĘCZYCIELA/WŁA ŚCICIELA ZABEZPIECZENIA 7 

 
I.  Dane Poręczyciela /Właściciela zabezpieczenia/ 

 
Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 
urodzony(a) dnia ............................................................................. w .................................................................................................. 
 
zamieszkały(a) .............................................................................................................................................. tel. ................................... 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 
 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i numer .......................................................................................................................... 
 
PESEL   ........................................................ stan cywilny ................................................................................................................... 
 
 
Dochody netto za okres: (średnia z ostatnich 3 miesięcy) wynosi …………………………………….. z tytułu: 

………………………………..................... 

 

Nazwa zakładu pracy:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 
Numer telefonu do pracy: …………………………………………………………………… 

Rodzaj źródła dochodu: …………………………………………………, zatrudniony od …………..………. do …………………….. 

 

Wynagrodzenia te: nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/ są obciążone z tytułu2) 

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

w wysokości .................................................................... miesięcznie. 

Rodzina moja składa się z .................................................osób. 

Wykształcenie 

� podstawowe � zasadnicze zawodowe � średnie � wyższe 

Stan cywilny 

� w związku małżeńskim �  panna/kawaler �  rozwiedziona/y �  wdowa/wdowiec �  w separacji 

 

Oświadczam, że stosunki małżeństwa są uregulowane na zasadach: 

� ustawowej wspólności majątkowej5 
� rozdzielności majątkowej � inne ……………………………………….……… 

 
Zobowiązania prywatne Poręczyciela/Właściciela zabezpieczenia  

 
Lp. 

Nazwa Banku/ 
instytucji 

finansowej 

 
Rodzaj 

zobowiązania 

Data 
udzielenia/podpis

ania umowy 

 
Kwota 

przyznana 

 
Waluta 

Aktualna  
kwota 

zadłużenia1 w 
tys. PLN 

 
Rata 

miesięczna 

Data spłaty/ 
obowiązywani

a umowy 

 
Rodzaj 

zabezpieczenia 

1          
2          
3          
4          
5          

 

                                                 
7 wypełniać wyłącznie w przypadku, jeśli kredyt jest poręczany przez osobę trzecią lub właścicielem zabezpieczenia jest osoba trzecia 
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Maj ątek osobisty Poręczyciela/Właściciela zabezpieczenia: 
 Wyszczególnienie  

(rok produkcji / budowy, powierzchnia nieruchomości) 
 

hipoteki, inne obciążenia 
Rodzaj Własności  

(odrębna własność, wspólna) 
nieruchomości �  nie      �  tak    

� o charakterze gospodarczym    
� mieszkanie    
� dom    
� kamienica    
� inne nieruchomości    

ruchomości �  nie      �  tak    
� samochód osobowy    
� samochód ciężarowy    
� samochód inny    
� maszyny i urządzenia    
� pojazdy i maszyny rolnicze    
� inny majątek    

 

II.  Dane współmałżonka 

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

urodzony(a) dnia .................................................................................. w .............................................................................................. 

zamieszkały(a) ............................................................................................................................................. tel. ..................................... 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 
 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i numer ..................................................... PESEL ........................................................ 

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 
..........................................., dnia ............. 20..... r.         .........................................................................................................  

Podpis składającego oświadczenie  składany 
w obecności  pracownika Banku 

 
…………………………………………………. 
W przypadku wspólności majątkowej podpis współmałżonka 
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OŚWIADCZENIA POR ĘCZYCIELA/WŁA ŚCICIELA ZABEZPIECZENIA 
1. 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. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A (zwany dalej Bankiem). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszego wniosku kredytowego. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszego 

wniosku. Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejsze przetwarzanie moich danych, aż do momentu wycofania zgody. 
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie 

art.105a ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi 
zmianami), w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz informacji 
stanowiących tajemnicę bankową, wynikających ze złożonego przeze mnie Oświadczenia w zakresie przewidzianym 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami art.105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego, również po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.105a ust.2 w/w 
ustawy).  

6. Zgodnie z art.104 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 
z późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym Bank do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich 
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej z realizacji wszystkich umów zawartych z Bankiem 
podmiotom, z którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach 
Banku. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku. 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej Banku w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 
02.76.694 tekst jednolity), a także podmiotom współpracującym z Bankiem i na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Bank i te podmioty dla celów marketingowych Banku i tych podmiotów oraz na otrzymywanie informacji 
handlowych związanych z działalnością Banku i tych podmiotów na wskazany w niniejszym wniosku adres do 
korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 

8. Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

 
 
 
..........................................., dnia ................. 20…...... r.   ................................................................................................. 

Podpis Poręczyciela/Właściciela zabezpieczenia składany 
w obecności  pracownika Banku 

 
 

............................................................................. 
data i  podpis  pracownika przyjmującego Oświadczenie 
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OŚWIADCZENIA WSPÓŁMAŁ ŻONKA PORĘCZYCIELA/WŁA ŚCICIELA ZABEZPIECZENIA 
1. 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. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A (zwany dalej Bankiem). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszego wniosku kredytowego. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszego 

wniosku. Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejsze przetwarzanie moich danych, aż do momentu wycofania zgody. 
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie 

art.105a ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi 
zmianami), w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz informacji 
stanowiących tajemnicę bankową, wynikających ze złożonego przeze mnie Oświadczenia w zakresie przewidzianym 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami art.105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego, również po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (zgodnie z art.105a ust.2 w/w 
ustawy).  

6. Zgodnie z art.104 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 
z późniejszymi zmianami) upoważniam niniejszym Bank do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową i moich 
danych osobowych oraz do przekazywania dokumentacji wynikającej z realizacji wszystkich umów zawartych z Bankiem 
podmiotom, z którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych, których lista jest dostępna w placówkach 
Banku. Przekazaniu do firm windykacyjnych podlegały będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku. 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej Banku w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 
02.76.694 tekst jednolity), a także podmiotom współpracującym z Bankiem i na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Bank i te podmioty dla celów marketingowych Banku i tych podmiotów oraz na otrzymywanie informacji 
handlowych związanych z działalnością Banku i tych podmiotów na wskazany w niniejszym wniosku adres do 
korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 

8. Potwierdzam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

 
 
 
..........................................., dnia ............... 20….... r.    ..................................................................................................... 

Podpis współmałżonka Poręczyciela/Właściciela zabezpieczenia 
składany w obecności  pracownika Banku 

 
 

................................................................................. 
data i  podpis  pracownika przyjmującego Oświadczenie 


