OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE
DANE WNIOSKODAWCY:
Imię/imiona:…………………………..................................................... Nazwisko:.................................................................................................
PESEL: …………………………………………………………..………... Dokument toŜsamości: . ………………………………………………….….
seria i numer dokumentu toŜsamości

Adres zameldowania:.............................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu: domowy: (……)……….-…….….-…….… komórkowy: ……....-……....-……... e-mail: …………..………………………………..

Wykształcenie:

podstawowe

Stan cywilny:

kawaler/panna

Wspólność majątkowa:

zasadnicze zawodowe

TAK

wyŜsze magisterskie

rozwiedziony(a)/w separacji

NIE

Prawo do zajmowanego lokalu:

wyŜsze (licencjat, inŜynier)

średnie

Ŝonaty/zamęŜna

Typ zajmowanego lokalu:

wdowiec/wdowa

mieszkanie

dom

właściciel / współwłaściciel

mieszkanie spółdzielcze, komunalne, zakładowe

mieszkanie słuŜbowe

wynajmowane

mieszkanie rodziców

inne

DOCHÓD WNIOSKODAWCY:
Źródło dochodu:
Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Emerytura

Renta

Zasiłek / świadczenie przedemerytalne

Prowadzenie działalności gospodarczej
Umowa najmu

Kontrakt zawodowy / menedŜerski

Prowadzenie działalności rolniczej (gospodarstwa rolnego)

Inne – jakie? ………………………………………

Dochód netto: ………………….. złotych (średnia z ostatnich 3 miesięcy) Słownie złotych: ……………..……..……………………………………………

Data zatrudnienia / uzyskiwania dochodu od: ..…………….….………... do: .……………………………….

Umowa zawarta jest na:

na czas nieokreślony
na okres próbny

na czas określony do dnia ……………………………………
na zastępstwo do dnia …………………..……………………

Stanowisko w firmie: ………………………………………….……………….…….. BranŜa: ……………..……………………………..…………………..
Nazwa i adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP firmy: ……………………………………..
Wynagrodzenie:
nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów (m.in. zajęcia i tyt. egzekucyjne, poŜyczka/kredyt w zakładzie pracy)
jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów (m.in. zajęcia i tytuły egzekucyjne, poŜyczka/kredyt w zakładzie pracy) kwotą:
……………………………………… złotych
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………
z powodu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, Ŝe:
1.

nie znajduję się /

2. zakład pracy:

znajduję się w okresie wypowiedzenia umowy

nie jest /

jest w upadłości lub likwidacji

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, Ŝe podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

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

................................................................................
podpis Wnioskodawcy

1

ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY:
1. Stałe miesięczne wydatki socjalno-bytowe gospodarstwa domowego (Ŝywność, telefon, utrzymanie samochodu, koszty związane z wynajmem
mieszkania i jego eksploatacją, inne koszty) wynoszą …………………………………….. złotych.
2. Posiadam zobowiązania finansowe z tytułu kredytu, poŜyczki, poręczenia, alimentów, inne:
tytuł zobowiązania

udzielona kwota
zobowiązania

waluta

pierwotna
liczba rat

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

udzielona kwota
limitu

NIE

TAK

miesięczna
wysokość raty

NIE

TAK

waluta

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym wraz z Wnioskodawcą: ………………….
5. Liczba osób na utrzymaniu Wnioskodawcy: ………………..

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

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, Ŝe informacje podane w tym oświadczeniu są zgodne ze
stanem faktycznym.
2. Wiarygodność danych zawartych w niniejszym oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art.297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
3. Jednocześnie upowaŜniam PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77 (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.
4. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, iŜ administratorem danych osobowych, podanych przeze
mnie w niniejszym wniosku dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy kredytu jest Bank.
5. WyraŜam 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, równieŜ 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)
upowaŜniam 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. Potwierdzam, Ŝe:
1) poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, Ŝądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są juŜ zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
2) uzyskałem(am) od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych przeze mnie wątpliwości dotyczących zobowiązania kredytowego.

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

................................................................................
podpis Wnioskodawcy

2

