
1*- niepotrzebne skreślić

…….…………………..dnia, ………..……r.

Wnioskodawca:

Nazwa: ……………………………………..……………………… ..........................…...................................NIP …………………..........................................

Adres siedziby.…………………………………….................................................................................................................................................................. 

Nr tel. oraz adres e-mail: : …………………………………………………………………………..............................................................................................

Zobowiązania--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam(y), że Wnioskodawca nie korzysta / korzysta* z innych kredytów, nie występuje/występuje* jako poręczyciel kredytu: 

………..…………….…. …………….…………..…… …………………..………….. ……..….………………………...............................................................

                (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….……………………….

                (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….………………………                                                                                  

  (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….……………………….

                (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….………………………                                                                                      

  (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….……………………….

                (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

.......……..….……………………….      .......……..….……………………….       .......……..….……………………….      .......……..….………………………                                                                      

  (nazwa banku)                              (aktualne zadłużenie)                            (wysokość raty/limitu*)                         (termin spłaty kredytu)

Oświadczenie Reprezentanta(ów):  

1.   Świadomy(a) odpowiedzialności z tytułu art. 297 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny: 

 „Art. 297.  § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.  

 Oświadczam, że wszystkie dane podane w oświadczeniu oraz dane zawarte w dokumentach przedkładanych przeze mnie są zgodne ze stanem 
faktycznym i aktualne w dniu złożenia wniosku, ponadto upoważniam Bank do ich sprawdzania. 

2. Oświadczam, że Wnioskodawca nie znajduję się w stanie likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe. 

3.  Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zalega*/nie zalega* z opłatą podatków wobec Urzędu Skarbowego 
oraz zalega*nie zalega* z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych.

4.  Oświadczam, że Wnioskodawca nie posiada obciążeń z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w stosunku do niego nie 
jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. 

5.  Oświadczam, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży …………………………………………...............................................
..........……………..………………………………………………………… i jednocześnie w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej nie pozostaje prowadzenie: kasyna, salonu gier, zakładów bukmacherskich, zakładów wzajemnych. 
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 UWAGA: W przypadku występowania zaległości/obciążeń o których mowa w powyższych oświadczeniach, należy do wniosku dołączyć pisemne 
oświadczenie Reprezentanta(ów) o wysokości i rodzajach zaległości.

Data Czytelny podpis za Wnioskodawcę
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