
 

 

 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

 
 
 

DANE OSOBOWE 

imię/ imiona  nazwisko:  
 

data urodzenia  seria, nr dowodu 
osobistego: 

 

Pesel  NIP  

 

ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli nie był podany we wniosku) 

miejscowość   ulica  kod  poczta  
 

gmina  powiat  województwo  
 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (o ile jest inny niż adres zamieszkania) 
miejscowość   ulica  kod  poczta  

 

gmina  powiat  województwo  
 

nr telefonu  e-mail  

 

INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH 
rodzaj lokalizacja 

(adres) 
forma 

własności 
księga 

wieczysta 
sąd 

rejonowy 
aktualna wartość 

rynkowa/ 
wg polisy 

ubezpieczeniowej* 

obciążenia 

       

       

       

       

 

INFORMACJA O POSIADANYCH RUCHOMOŚCIACH (urządzenia i maszyny, środki transportu) 
rodzaj lokalizacja rok produkcji aktualna wartość 

rynkowa/ 
wg polisy 

ubezpieczeniowej* 

obciążenie/ 
prawa osób trzecich 

     

     

     

     

 

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH AKTYWACH (lokaty, fundusze, akcje, itp.) 
rodzaj/ nazwa aktualna wartość obciążenie/ prawa osób trzecich 

   

   

 

ŹRÓDŁA DOCHODU 
wyszczególnienie dochód netto za poprzedni rok kalendarzowy 

  

  

  

  

 

*niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH 
 

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK, PRZYZNANYCH LIMITÓW, KART 
KREDYTOWYCH, UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W INNYCH BANKACH 

 
nie posiadam zobowiązań w innych 
bankach 

 
posiadam zobowiązania w kwocie 
ogółem: 

 zł 

nazwa instytucji 
finansującej 

rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta 
wg umowy 

aktualna kwota 
pozostająca 

do spłaty 

okres 
kredytowania 

miesięczna 
rata 

rodzaj zabezpieczenia 

       

       

       

       

       

 

USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA 

 TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

 

liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym       

 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie z siedzibą w Rzepinie przy ul.Dworcowej 9 (dalej Bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje, iż 
jest Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu 
oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawierania i wykonywania czynności bankowych, a także 
w celu promocji  i marketingu działalności prowadzonej przez Bank. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich 
uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonanie 
czynności bankowych.     
Bank informuje, iż: 

1) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. nr 72, poz. 665 
z późn. zm.) podane przez Pana/Panią dane, Bank będzie przekazywał do Biura Informacji Kredytowej S.A. z 
siedzibą  w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (dalej BIK), 

2) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez Bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 
ustawy Prawo bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu 
Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura 
Informacji  Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego 
przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,  

3) Pana/ Pani dane mogą być udostępniane przez Bank, Bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu 
prowadzenia działalności marketingowej.   

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania 
oceny ryzyka kredytowego.  

2.  Upoważniam Bank, 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 z późn. zm..) oraz na podstawie art. 105 
ust. 4a i 4a

1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 201 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S..A. 
z siedzibą w Warszawie, dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG 
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mojego 
wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, 
przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

3.  Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm. ) do wystąpienia za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta BIK, ul. Postępu 
17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań. 

4.  Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) do wystąpienia do Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach.   

5.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości – przez Bank oraz przez 
Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej  moich danych osobowych w celu wykonania czynności wywołanych  
złożonym wnioskiem/   udzielonym poręczeniem oraz w celach marketingowych. 

6. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, 
zebrane informacje Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest 
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Związek Banków Polskich. 
7.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przekazanie przez Bank moich danych osobowych do podmiotów 

współpracujących przy wykonaniu umowy, w tym Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia Capital S.A. oraz 
przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty. 

 
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane powyżej są prawdziwe i aktualne. 

 

 
 
 
 

 

 
     ,       

miejscowość, data 

 
 
 
 
 

      
podpis Oświadczającego 

 

 

 

 

 
 


