…………………………………………………………………

Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

…………………………………………………………………
Adres

…………………………………………………………………
Nr Umowy

Santander Consumer Bank SA
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław

Oświadczenie o dochodach i zobowiązaniach
Oświadczam, że moje średnie miesięczne dochody (netto) z tytułu*:
1. Umowa o pracę (z ostatnich 3 m-cy):
Nazwa zakładu pracy: ______;
Adres: ______;
Tel.: ______;
Data zatrudnienia:_________;
Stanowisko: ______;
Umowa zawarta na czas: ______;
wynoszą ……………………………zł.
2. Umowa cywilno-prawna: kontrakt/zlecenia/o dzieło/inna* (z ostatnich 6 m-cy):
Nazwa podmiotu: ______;
Adres: ______;
Tel.: ______
Czas trwania umowy: od _______ do ______;
wynoszą ……………………………zł.
3. Najem/dzierżawa (z ostatnich 6 m-cy):
Przedmiot najmu/dzierżawy: ______;
Czas trwania umowy: od _______ do ______;
wynoszą ……………………………zł.
4. Emerytura/renta/świadczenie przedemerytalne.*
Nr/znak świadczenia: ______;
Organ wydający:_____
wynoszą ……………………………zł.
5. Gospodarstwo rolne (za ostatni rok):
Adres gospodarstwa: ______;
Tel.: ______;
powierzchnia ogólna….ha fiz., tj. Liczba hektarów przeliczeniowych: ______, którego jestem
właścicielem/dzierżawcą*.
wynoszą ……………………………zł.
6. Działalność gospodarcza (z ostatnich 3 m-cy):
Nazwa podmiotu gospodarczego: ______;
Adres siedziby: ______;
Tel.: ______;
Nr wpisu do ewidencji/KRS: __________w __________(nazwa organu)
Miejsce wykonywania działalności gospodarczej __________
Data rozpoczęcia dział. gospodarczej: ______;
wynoszą ……………………………zł.
Forma opodatkowania: zasady ogólne/ryczałt/karta podatkowa*;
Branża (dotyczy ryczałtu): handel/usługi/handel i usługi/produkcja*
Posiadam Zobowiązania:
Kredyty/pożyczki*:
Poręczenia:
Inne zobowiązania (alimenty, renty, itp.):

Kwota raty/rat:
Kwota raty/rat:
Kwota:

Załącznik nr 5 – „Wzór oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach”.

___________ PLN
___________ PLN
___________ PLN

Informacje dodatkowe:

Karta kredytowa: Tak/Nie*
Posiadany majątek (np.: pojazdy, nieruchomości, lokaty):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Okres zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy: do 6 miesięcy/ do 1 roku/ do 2 lat / do 5 lat/
powyżej 5 lat*
Okres zamieszkiwania pod wskazanym adresem: do 6 miesięcy/ do 1 roku/ do 2 lat / do 5 lat/
powyżej 5 lat*
Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję* w związku małżeńskim z __________________PESEL
___________ oraz pozostaję/ nie pozostaję* w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.
Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* na utrzymaniu: własnych dzieci _____, inne osoby____
Oświadczam, że prowadzę/ nie prowadzę* działalności gospodarczej.
Oświadczam, że zalegam/ nie zalegam z płatnościami składek wobec ZUS.
Oświadczam, że zalegam/nie zalegam* z płatnościami składek wobec US.
Oświadczam, że przeciwko mnie ani mojemu współmałżonkowi* nie toczy się żadne postępowanie
egzekucyjne*, upadłościowe*, ani też nie złożyłem*/ nie został złożony przez mojego małżonka* wniosek o
ogłoszenie upadłości oraz, że nie pozostaję w okresie wykonywania planu spłaty.
Oświadczam, że znajduję się/nie znajduję się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz że zakład nie jest
postawiony
w
stan
likwidacji
i
nie
jest
prowadzone
postępowanie
naprawcze
i upadłościowe.
Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (Firmy) zalegam/nie zalegam*
z opłatą podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zalegam/nie zalegam* z opłatą składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych. Oświadczam, że prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza
(Firma), posiada/nie posiada* obciążenia z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w
stosunku do niej jest/nie jest* prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz nie znajduje się w stanie likwidacji i
nie toczy się wobec niej postępowanie naprawcze i upadłościowe.
Oświadczam, że dochód jest/nie jest* obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.
Oświadczam, że z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego zalegam/nie zalegam* z opłatą podatku rolnego i
składek na ubezpieczenie.
Oświadczam, że z tytułu umowy najmu/dzierżawy nie zalegam/zalegam* z opłatą podatków do Urzędu
Skarbowego oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu art. 297 Kodeksu Karnego ( Dz. U. Nr 88 poz.553 z 1997 r. z
późn. zm.) oświadczam, że wszystkie podane wyżej przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i są
aktualne w dniu złożenia wniosku, ponadto upoważniam Bank do ich sprawdzenia i potwierdzenia.

* należy wybrać odpowiednie

..........................................................................
data i czytelny(e) podpis(y)Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/Przystępującego do długu/Poręczenia

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: …
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