
 

OŚWIADCZENIE  
o źródle i wysokości dochodów  

Ja/my *  
 

zamieszkały/li  

 

oświadczam/y, że: 
1) Moje/nasze dochody netto¹ z niżej wymienionych tytułów wynoszą łącznie:       

      ¹ średnia miesięczna: z ostatnich 3 miesięcy – jeśli dochód uzyskiwany z tytułu określonego w  ppkt. a)-c), z  12 ostatnich miesięcy– jeśli dochód 
uzyskiwany jest  z tytułu określonego w ppkt.d) 

 

 a)  umowa o pracę        

nazwa i adres pracodawcy 

                                     w wysokości      zł       

 
          - Jestem zatrudniony w w/w zakładzie pracy od dnia       

 
           - na stanowisku        

 
           - na czas  nieokreślony */  określony do dnia*        

Oświadczam, że  nie znajduję się*/ znajduję się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie próbnym, a 
mój zakład pracy nie znajduje się*/  znajduje się* w stanie likwidacji, upadłości lub postępowania naprawczego.   

 
      
b)  renta  stałej*/  okresowej przyznanej do dnia*  

      

                                               w wysokości      zł       

 
      
c)   emerytura*/  innego świadczenia* tj. 

 

                                     w wysokości      zł       

  

    
     d)  prowadzenie działalności gospodarczej 

rolniczej*/  pozarolniczej*/  wolnego zawodu 

                                                      
                                                   w wysokości      zł 

 
      

 
                - Rodzaj prowadzonej działalności/   
                  wykonywanego wolnego zawodu 

      

 
                 - Adres siedziby firmy/gospodarstwa/  
                   wykonywania  wolnego zawodu 

      

                 

                 - wobec mnie  toczą się */  nie toczą się* egzekucje przymusowe (administracyjne, sądowe, itp.) 

                 - moja firma  nie znajduje się* /  znajduje się* w stanie likwidacji, upadłości lub postępowania naprawczego. 

                 -  posiadam*/  nie posiadam* w kwocie     …………..  zł. wymagalnych/e zobowiązanie wobec US, ZUS/KRUS 

                 -  posiadam*/  nie posiadam * w kwocie      …………...zł. kredyty/zobowiązania wobec innych banków/instytucji 

                 - dane  rejestrowe działalności:   KRS /  ewidencja działalności gospodarczej, nr ……………………………… 

  Ponadto oświadczam, że*: 

  - moje dochody  nie podlegają zajęciu */  podlegają zajęciu* w kwocie zł       Miesięcznie 

           z tytułu       

    

 -  nie posiadam*/  posiadam * w kwocie …….... zł. kredyty/ pożyczki/ zobowiązania wobec in. banków/ instytucji finans.  
 - miesięcznie ponoszę następujące koszty**:  

 stałe obciążenia dochodu z tyt. wyroków sądowych, alimentów, podatków, itp.               -  ……….……..……. zł.,  

 spłata rat kapitałowo-odsetkowych posiadanych kredytów, pożyczek i in. zobowiązań  -  ……….……………..zł., 

  przeciętne wydatki na utrzymanie mieszkania (np.  czynsz, energia, tel, gaz, woda)            - … ……………………….zł., 

  stałe koszty utrzymania rodziny      -         ………osób x …………….….. zł. na osobę  = ……………………… zł. 

 

- mój majątek od dnia złożenia  ostatniego oświadczenia do akt w Banku  nie zmienił się/ zmienił się o ………………………………* 

 

Upoważniam pracodawcę do udzielenia pracownikowi Banku Spółdzielczego w Dobrzycy informacji, w tym w formie telefonicznej, 
celem potwierdzenia danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.   
Oświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia 
 

 
 

  -   -     
 

 
 

miejscowość data podpis  
 
 

* Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczeniem znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru  
 
 

 



Oświadczenia Klienta  
1)  ubiegam się/   nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku tj. w (podać nazwę banku):  

 
2) moja kondycja finansowa  jest /   nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu banku 

(Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający 
bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania: 

 
3) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą, 
4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności gospodarczej /  działalności rolniczej, 
5) 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, 
6) zostałem poinformowany przez pracownika banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem  

 kredytu o zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej** 
7) zostały mi udzielone wyjaśnienia dotyczące:  

 informacji zawartych w przekazanym mi w „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego” 
 postanowień zawartych w umowie. 

 
Zgody Klienta 
1) Korespondencja  

 zgoda tylko na materiały informacyjne  /  brak ograniczeń  /  brak zgody na materiały informacyjne, 
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka 

kredytowego, 
3) Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie 

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

4) Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych  (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie  art. 105 ust. 4a, 4a¹ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 j.t., z późn. zm.)  w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu 
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  przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie 
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej 
S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji 
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim zadłużeniu, 

5) Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 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 – Biura Obsługi Klienta BIK, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, 

6)  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości – przez bank oraz przez SGB-Bank S.A. oraz 
Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej  moich danych osobowych w celu wykonania czynności 
wywołanych  złożonym wnioskiem/   udzielonym poręczeniem, 

7)  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości – przez bank oraz przez SGB-Bank S.A. oraz 
banki spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej  moich danych osobowych w celach marketingowych,  

8)  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przekazanie przez bank oraz przez SGB-Bank S.A. moich danych osobowych do 
Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń oraz przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty. 

 
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy  (dalej bank) informuje, że: 
1) 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, 

2) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 j.t., 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), 

3) 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, 

4) Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. w celu 
prowadzenia działalności marketingowej.  

 

 
 

 
 

  

 

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

 

 

 
 

  -   -     
 

 
 

miejscowość data podpis  
 


