
Załącznik nr 2.6 do „Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym  
- podręcznik kredytowy” 

 

 
 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
Prosimy zaznaczyć „X” odpowiednie informacje w polach wyboru . 
 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w poniższych punktach podać wyłącznie dane obejmujące majątek i zobowiązania 
prywatne, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL* 
WNIOSKODAWCA/ 

WSPÓŁMAŁŻONEK PORĘCZYCIELA*/ 
WNIOSKODAWCY* 

Imię (imiona) i nazwisko   

Imiona rodziców  
 

 

Adres zamieszkania  
 
 
 

 

Adres do korespondencji  
(podać jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania) 

  

Telefon kontaktowy   

E-mail   

PESEL  
 

 

Seria i nr dowodu osobistego,  
przez kogo wydany 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Forma zatrudnienia  
(podstawowe źródło dochodu) 

□ umowa o pracę 
□ działalność gospodarcza 
□ emerytura 
□ renta 
□ inne (podać): 

□ umowa o pracę 
□ działalność gospodarcza 
□ emerytura 
□ renta 
□ inne (podać): 

Nazwa i adres pracodawcy/  
Nazwa i adres prowadzonej 
działalności gospodarczej 

  

Miesięczny dochód netto [zł]  
z podstawowego źródła dochodu   

Wymienić dodatkowe źródła dochodu 
i podać kwotę dochodu 
(podać adres zakładu pracy lub 
wpisać emerytura, renta itp.)  

  

 

Ustrój małżeński □ wspólność majątkowa               □ nie dotyczy 
□ rozdzielność majątkowa 

Liczba osób wspólnie utrzymujących się z dochodu 
Wnioskodawcy/Poręczyciela   

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w rodzinie 
(żywność, odzież itp.)  

Stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego tj.: 
opłaty związane z utrzymaniem domu lub mieszkania, opłaty za 
telefon, samochód, naukę dzieci itp. 

 

Status mieszkaniowy 

□ własność 
□ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
□ z rodzicami/ dziećmi 
□ wynajem 
□ inne (podać jaki): 
 

Rachunki bankowe w innych bankach (podać nazwę banku, oddział)  



1. Aktualny stan zadłużenia/zobowiązań (w innych bankach, instytucjach, w tym z tytułu poręczeń, kart kredytowych, 
alimentów itp.): 

Nazwa banku/instytucji, rodzaj zobowiązania Kwota 
zadłużenia/zobowiązania  

Miesięczne 
obciążenie 

Ostateczny termin 
spłaty 

    

    

    

    

 
w tym zadłużenia/zobowiązania przeterminowane zł: _____________________________________ 

 
2. Posiadane grunty (działki, gospodarstwa): 

Rodzaj Powierzchnia 
(ha) Położenie Nr KW Wartość 

rynkowa w zł  

     

     

     
 
3.  Posiadane budynki, budowle i mieszkania własnościowe: 

Rodzaj (podać powierzchnię użytkową) Rok budowy lub 
stan użytkowy 

Wartość w zł /do wyboru/ 
rynkowa ubezpieczeniowa wg wyceny 

  
 

   
 
 

    

     
 
4. Posiadany majątek ruchomy: 

Rodzaj (podać markę, model) Rok 
produkcji 

Wartość w zł /do wyboru/ 
rynkowa ubezpieczeniowa 

    

    

    
 

5. Posiadane inne dobra materialne i niematerialne (np. lokaty, udziały, papiery wartościowe, prawa majątkowe itp.): 

     ____________________________________________________________________________________________ 
 

OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA  (wypełnia Poręczyciel) 
 

Oświadczenia i upoważnienia Osoba stanu 
wolnego/Małżonek Współmałżonek* 

1) Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  
9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 470, z późn. zm)1 do: 

a. wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą  
w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań; 

 
 
 
 

TAK/ NIE 
 

 
 
 

 
TAK/ NIE 

2) Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych 
dokumentów lub informacji, zebrane informacje Bank może przekazać do Systemu 
Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich. 

 
TAK/ NIE 

 
TAK/ NIE 

3) Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych 
osobowych. TAK/ NIE* TAK/ NIE* 

4) Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną BIK TAK/ NIE* TAK/ NIE* 
 

 
Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przeze mnie we Wniosku 
są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam/-y zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 

 

__________________ dnia __________________ _______________________________________________ 
       (miejscowość)                       (data)                                                                    (czytelny/e podpis/y składającego/ych oświadczenie) 
 

 
1 dotyczy zobowiązań poręczyciela zaciągniętych przez niego jako konsumenta 
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