OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

podanie danych jest warunkiem zawarcia aneksu, bez ich podania aneks nie może zostać podpisany
DANE WNIOSKODAWCY:

Imię/imiona:…………………………..................................................... Nazwisko:.................................................................................................
PESEL: …………………………………………………………..………... Dokument tożsamości: . ………………………………………………….….
seria i numer dokumentu tożsamości

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

podstawowe

zasadnicze zawodowe

kawaler/panna

Wspólność majątkowa:

TAK

NIE

Prawo do zajmowanego lokalu:

średnie

żonaty/zamężna

wyższe (licencjat, inżynier)

rozwiedziony(a)/w separacji

Typ zajmowanego lokalu:

właściciel / współwłaściciel

wyższe magisterskie

mieszkanie

wdowiec/wdowa
dom

mieszkanie spółdzielcze, komunalne, zakładowe

mieszkanie służbowe

wynajmowane

mieszkanie rodziców

inne

DOCHÓD WNIOSKODAWCY:
Źródło dochodu:

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Emerytura

Renta

Zasiłek / świadczenie przedemerytalne

Umowa najmu

Inne – jakie? ………………………………………

Prowadzenie działalności gospodarczej

Kontrakt zawodowy / menedżerski

Prowadzenie działalności rolniczej (gospodarstwa rolnego)

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: ………………………………………….……………….…….. Branża: ……………..……………………………..…………………..
Nazwa i adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP firmy: ……………………………………..
Wynagrodzenie:

nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów (m.in. zajęcia i tyt. egzekucyjne, pożyczka/kredyt w zakładzie pracy)
jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów (m.in. zajęcia i tytuły egzekucyjne, pożyczka/kredyt w zakładzie pracy) kwotą:
……………………………………… złotych
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………
z powodu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
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, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

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

................................................................................
podpis Wnioskodawcy
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ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY:
1. Stałe miesięczne wydatki socjalno-bytowe gospodarstwa domowego (żywność, telefon, utrzymanie samochodu, koszty związane z wynajmem
mieszkania i jego eksploatacją, inne koszty) wynoszą …………………………………….. złotych.
2. Posiadam zobowiązania finansowe z tytułu kredytu, pożyczki, 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, że 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. Administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A
zwany dalej „Bankiem”.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów
Zjednoczonych 61A,
04-028 Warszawa.
5. Dane osobowe Kredytobiorcy w Banku będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów:
1)
statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyk,
2)
archiwizacji,
3)
podjęcia działań związanych z zawarciem, realizacją i wykonaniem Umowy,
4)
dochodzenia roszczeń,
5)
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
6)
udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, reklamacje lub skargi związane ze złożonym wnioskiem lub danymi Kredytobiorcy,
7)
sprzedaży produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw,
8)
działań marketingowych podejmowanych przez Bank samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
6. Dane osobowe Kredytobiorcy oraz dane o jego zobowiązaniach wynikających z umów dotyczących czynności bankowych 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 t.j. z późn. zm.),
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.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych Kredytobiorcy będzie:
1)
udzielona zgoda,
2)
niezbędność do wykonania 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 Kredytobiorcy.
8. Dane osobowe Kredytobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich przez Bank.
9. Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017.1876 t.j z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków
informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
10. Dane osobowe Kredytobiorcy będą przetwarzane przez Bank przez okres, który jest uzależniony od realizacji umowy, w tym przez okres
dochodzenia roszczeń, czy okres przetwarzania danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
11. Kredytobiorca potwierdza, że:
1)
otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,
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2)
uzyskał od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości dotyczących zaciąganego zobowiązania kredytowego,
3)
ma pełną świadomość ryzyka zawiązanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym,
12. Kredytobiorca ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody/wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

13. Kredytobiorca 1
 Kredytobiorca 2
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących go informacji stanowiących
tajemnicę bankową, po wygaśnięciu jego zobowiązań wynikających z umowy w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego
oraz wyraża zgodę, aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące go
informacje stanowiące tajemnicę bankową były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego.
Brak wyrażenia zgody może w przyszłości skutkować brakiem możliwości oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, a w efekcie brakiem
możliwości udzielenia w przyszłości kredytu.
14. Kredytobiorca 1
 Kredytobiorca 2
wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Bank na podany adres poczty elektronicznej, w celach związanych z wykonywaniem zawartych umów z
Bankiem, w szczególności na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o zmianach regulaminów, tabel prowizji i opłat oraz innych informacji.
Jednocześnie oświadcza, że posiada urządzenie elektroniczne umożliwiające połączenie z siecią Internet oraz odczytanie poczty elektronicznej.
15. Kredytobiorca ma prawo do:
1)
żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2)
sprostowania swoich danych osobowych,
3)
żądania uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4)
usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
5)
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
6)
przeniesienia swoich danych osobowych.

18. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
19. w przypadku wątpliwości co do prawidlowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

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

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