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INFORMACJE
O KREDYTOBIORCACH
I.I. DANE
KREDYTOBIORCY/POŻYCZKOBIORCY
Nazwisko:

Imię:

PESEL:

Do wypełnienia przez Kredytobiorców/Pożyczkobiorców nieposiadających numeru PESEL:
Data urodzenia
Typ dokumentu
(RRRR-MM-DD):
tożsamości:
-

Seria i nr
dokumentu tożsamości

II. DANE DOCHODOWE (należy wypełnić wyłącznie sekcje dotyczące źródła/źródeł osiąganego dochodu)
II.A. UMOWA O PRACĘ 1
1. Nazwa zakładu pracy:
2. Adres zakładu pracy:
3. Nr telefonu do zakładu pracy:
4. Data rozpoczęcia zatrudnienia:

-

-

5. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na czas określony do dnia

umowa o pracę na okres próbny do dnia
powołanie/mianowanie na czas nieokreślony
6. Czy umowa o pracę została wypowiedziana?

-

-

-

-

powołanie/mianowanie na czas określony do dnia
tak

-

nie

7. Czy zakład pracy znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania restrukturyzacyjnego?
8. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia z tytułu ZFŚS?

-

tak

tak

nie

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie i do jakiego terminu?
9. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia z tytułu zajęć egzekucyjnych?

tak

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie i do jakiego terminu?
10. Czy jest odprowadzana składka na Pracownicze Plany Kapitałowe?

tak

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie i do jakiego terminu?
11. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia inne niż wymienione powyżej?

tak

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie, od i do jakiego terminu, wysokość miesięcznej raty?
II.B. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Czy zostało złożone do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe za ostatni rok podatkowy?

tak

nie

Jeśli tak: Czy została uiszczona niedopłata / nastąpił zwrot nadpłaty* podatku w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją podatkową za ostatni rok
podatkowy?

tak

nie

Jeśli nie: Czy została dokonana zapłata zaliczek na poczet podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy?
2. Czy zostało złożone do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe za przedostatni rok podatkowy?

tak

tak

nie

nie

Jeśli tak: Czy została uiszczona niedopłata / nastąpił zwrot nadpłaty* podatku w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją podatkową za przedostatni rok
podatkowy?

tak

nie

3. Czy występują zaległości względem Urzędu Skarbowego?

tak

4. Czy występują zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

nie
tak

nie

1 Dotyczy wszystkich typów umowy o pracę akceptowanych przez Bank w analizie zdolności kredytowej: umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, mianowania/powołania, umowy zawartej
z podmiotem, w którym Kredytobiorca/Pożyczkobiorca posiada udziały, zatrudnienia w firmie rodzinnej. umowy zawartej poza granicami Polski.
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* niepotrzebne skreślić

II.C. WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2
1. Data rozpoczęcia uzyskiwania dochodu:

-

-

2. Czy zostało złożone do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe za ostatni rok podatkowy?

tak

nie

Jeśli tak: Czy została uiszczona niedopłata / nastąpił zwrot nadpłaty* podatku w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją podatkową za ostatni rok
podatkowy?

tak

nie

Jeśli nie: Czy została dokonana zapłata zaliczek na poczet podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy?
3. Czy zostało złożone do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe za przedostatni rok podatkowy?

tak

tak

nie

nie

Jeśli tak: Czy została uiszczona niedopłata / nastąpił zwrot nadpłaty* podatku w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją podatkową za przedostatni rok
podatkowy?

tak

nie

4. Czy występują zaległości względem Urzędu Skarbowego?

tak

5. Data zawarcia obecnie obowiązującej umowy najmu:

nie
-

-

6. Data obowiązywania (zakończenia) obecnie obowiązującej umowy najmu:

-

-

7. Adres nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu:
8. Nr księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu:
PLN

9. Aktualna wysokość miesięcznego przychodu z najmu:
nie

tak

10. Czy w w/w kwocie uwzględnione zostały opłaty za czynsz i media?
Jeśli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości?
II.D. UMOWA CYWILNOPRAWNA
1. Nazwa zleceniodawcy/zamawiającego*:
2. Adres zleceniodawcy/zamawiającego*:
3. Nr telefonu zleceniodawcy/zamawiającego*:
4. Data rozpoczęcia zatrudnienia:

-

-

5. Forma zatrudnienia:
umowa zlecenie do dnia:

-

6. Koszty uzyskania przychodu:
7. Odprowadzane składki:

umowa o dzieło

-

kontrakt managerski do dnia:

-

-

%

ubezpieczenie chorobowe

ubezpieczenie rentowo-emerytalne

8. Czy zleceniodawca/zamawiający* znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania restrukturyzacyjnego?
9. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia z tytułu ZFŚS?

tak

tak

nie

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie i do jakiego terminu?
10. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia z tytułu zajęć egzekucyjnych?

tak

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie i do jakiego terminu?
11. Czy występują potrącenia z wynagrodzenia inne niż wymienione powyżej?

tak

nie

Jeśli tak, to w jakiej kwocie, od i do jakiego terminu, wysokość miesięcznej raty?
* Niepotrzebne skreślić

II.E. RENTA/EMERYTURA*
1. Data przyznania renty/emerytury*:

-

2. Data ostatnie rewaloryzacji renty/emerytury*:

-

-

3. Czy emerytura stanowi świadczenie dla służb mundurowych?
4. Renta przyznana:

na stałe

do dnia

-

tak
-

nie

nie dotyczy
nie dotyczy

2

W przypadku uzyskiwania dochodu z najmu w ramach działalności gospodarczej konieczne jest również wypełnienie sekcji II.B
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* niepotrzebne skreślić

II.F KONTRAKT MARYNARSKI
1. Nazwa armatora:
2. Adres armatora:
3. Nr telefonu armatora:
4. Data rozpoczęcia uzyskiwania dochodu:
5. Data ostatniego wymustrowania:

-

-

6. Planowana data kolejnego zamustrowania:

-

-

II.G DYWIDENDA
1. Data rozpoczęcia uzyskiwania dochodu:

-

-

2. Wysokość dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy:

PLN

II.H OSOBA NIEPOSIADAJĄCA POLSKIEGO OBYWATELSTWA UZYSKUJĄCA DOCHÓD W POLSCE 3
1. Czy zostało wydane pozwolenie na zatrudnienie w Polsce?
2. Czy zostało wydane pozwolenie na pobyt w Polsce?

tak
tak

nie

nie

nie dotyczy

nie dotyczy

II.I OSOBA ZATRUDNIONA POZA GRANICAMI POLSKI3
1. Czy zostało wydane pozwolenie na zatrudnienie w kraju zatrudnienia?
2. Czy zostało wydane pozwolenie na pobyt w kraju zatrudnienia?

tak
tak

nie

nie

nie dotyczy

nie dotyczy

III. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY/POŻYCZKOBIORCY
1. Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej dane są rzetelne i zgodne z
prawdą. Jestem świadomy(a), że składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Jestem świadomy(a), że podane przeze mnie informacje będą podlegały weryfikacji przez Bank w oparciu o pozostałą dostarczoną dokumentację oraz dane posiadane
przez Bank i pochodzące z zewnętrznych baz danych (zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), a w przypadku stwierdzenia
rozbieżności lub wątpliwości Bank może uzależnić podjęcie decyzji kredytowej od dostarczenia dodatkowych dokumentów.
PODPIS KREDYTOBIORCY/POŻYCZKOBIORCY
Data:

-

-

Miejscowość:

3

Należy wypełnić również sekcję poświęconą źródłu uzyskiwanego dochodu
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Podpis

