
  

   

 
INFORMACJA  O  DOCHODACH  I  STAŁYCH  WYDATKACH WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca  Współmałżonek 

Imiona  

 

  

Nazwisko 
  

 

Adres zamieszkania 

 

  

Wykształcenie  

 

  

 

Miejsce i okres 

zatrudnienia (prowadzenia  

działalności gospodarczej)  

  

 

Miesięczny dochód netto 

w tym: 

  

 

dochód ze stosunku pracy 

  

dochody z prowadzonej 

działalności gospodarczej 

  

 

dochód z najmu 

 

  

 

emerytura/ renta  

 

  

 

dochody sezonowe  

 

  

 

odsetki/ dywidendy 

 

  

 

inne (podać źródła) 

 

  

 

Ilość osób w rodzinie 

(w tym dzieci)  

 

 

 

Wydatki stałe gospodarstwa 

domowego 
(średniomiesięczna kwota stałych 

wydatków, z wyłączeniem 

obciążeń z tytułu spłaty kredytów) 
 

 

 

INFORMACJE  O  POSIADANYM  MAJĄTKU  -  OŚWIADCZENIE  MAJĄTKOWE 
 

1. Nieruchomości  (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa) 

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

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

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

2. Pojazdy  (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 

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

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

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

3. Oszczędności  (kwota, waluta, okres lokaty) 

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

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



  

   

4. Papiery wartościowe (ilość, wartość) 

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

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

5. Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość) 

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

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

6. Inne  (wymienić) 

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

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

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

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1. Posiadam rachunki bankowe (numer rachunku, nazwa i adres banku): ............................................................ ........ 

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

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

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

2. Posiadam zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (nazwa i adres banku, cel kredytu, 

aktualna kwota zadłużenia, ostateczny termin spłaty, zabezpieczenia spłaty kredytu): 

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

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

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

3. Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu 

i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 

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

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

4. Posiadam inne zobowiązania  (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje – w stosunku do kogo i w jakiej 

wysokości):  

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

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

5. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą  

w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa przekazywanych przez Bank Spółdzielczy  

w Łęcznej, a dotyczących mnie/nas informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych  

w  związku ze złożeniem przeze mnie/nas wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres 

nie dłuższy, niż dwa lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania  
i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Prawo bankowe z późn. zm. oraz innych ustaw.  

6. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 81,  

poz. 530) upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Łęcznej do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. 

z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej  
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich/naszych zobowiązań. 

7. Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i  realizacji 

przedmiotowej transakcji. Bank nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów  

i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity  

Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje 

niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art.32-35 

Ustawy o ochronie danych osobowych.  
 

Oświadczam/y, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.  

 
 
 

.....................................................................                                                  ................................. .................................... 
    (miejscowość i data)                                                                                                                     (podpis Wnioskodawcy) 

    
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                              ..................................................................... 
                  (podpis  współmałżonka Wnioskodawcy) 

 


