
1*- niepotrzebne skreślić

Oświadczenie o dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej  
przedsiębiorcy - osoby fizycznej

…….…………………..dnia, ………..……r.

Wnioskodawca:

Imię: Nazwisko: ……………………………………..……………………… ..............…PESEL …………………………………………........................................

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

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………................................................…………..

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………........................................................……………...

Działalność gospodarcza:

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………………..........................................…………....

Branża działalności…………………………………………………………………………………..……...............................................…………………………...

Adres siedziby………………………………………………………………………………........................…… Tel.: ………........................……………………...

Data rozpoczęcia dział. gospodarczej: ……………………...................................................................…..; Nr NIP: ……………………………..……………..;

Forma opodatkowania: zasady ogólne/ryczałt/karta podatkowa*

Oświadczam, że prowadzona przez mnie firma znajduje się*/ nie znajduje się* w stanie likwidacji oraz nie toczy/toczy* się wobec niej postępowanie 

restrukturyzacyjne oraz 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* obciążeń z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w stosunku do niej nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Poza prowadzoną działalnością posiadam dochody dodatkowe z tytułu*:

*Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony*/określony do………….............................................................................………………………………..*

Nazwa i adres zakładu pracy………………………………………….......................................................................................................….…………………..

Branża zakładu pracy …………………………………….........................…………………….. Data zatrudnienia……….............................…………………...

Stanowisko: …………………........................…………….. Miesięczny dochód netto (śr z ostatnich 3 m-cy): ………..............................................…….…..

*Umowa cywilno-prawna: kontrakt/zlecenie/o dzieło/inna

na czas nieokreślony*/określony do……………………………...........................................................................................................................................*:

Nazwa podmiotu: ………………………………………………….......................................………………………………………………………………………..

Branża zakładu pracy Wnioskodawcy………………….....................................................………………………………………………………………………...

Adres:_…………………………………….....................………………………………..……………………....;Tel.: …………….........................……………….;

Miesięczny dochód netto (średni z ostatnich 6 m-cy): …………................................................................……………………………………………………...

Oświadczam, że znajduję się*/nie znajduję się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz że zakład jest*/nie jest* postawiony w stan likwidacji  

i jest*/nie jest* prowadzone postępowanie naprawcze i upadłościowe.

*Emerytura/renta/świadczenie przedemerytalne

Nr/znak świadczenia: ……………………….........................................………..; Okres ważności świadczenia: …………..........................…………………...
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Organ wydający: ………………………………..........................………………..; Miesięczny dochód netto…………...................................……………..PLN

*Gospodarstwo rolne

Adres gospodarstwa: ………………………………………………..............………………………………….; Tel.: ……………......................................……..;

powierzchnia ogólna …...............................ha fiz., tj. Liczba hektarów przeliczeniowych:…............................…którego jestem właścicielem/dzierżawcą*.

Średni miesięczny dochód za ostatni rok: …………………...........................................................................................………………………………………..

Oświadczam, że z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego zalegam*/nie zalegam* z opłatą podatku rolnego i składek na ubezpieczenie.

* Najem/dzierżawa:

Przedmiot najmu/dzierżawy: ……………………………......................................................……………………………………………………………………...;

Umowa zawarta do …………………………….............................................……………………………………………………………………………………....

Miesięczny dochód netto (średni z ostatnich 6 m-cy): …………......................................................................………………………………………………….

Oświadczam, że z tytułu umowy najmu/dzierżawy nie zalegam*/ nie zalegam* z opłatą podatków do Urzędu Skarbowego oraz innych zobowiązań 

publiczno-prawnych.

Oświadczam, że mój dochód jest*/nie jest* obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.

UWAGA: W przypadku występowania zaległości/obciążeń o których mowa w powyższych oświadczeniach., należy do wniosku dołączyć pisemne 

oświadczenie Właściciela(li) o wysokości i rodzajach zaległości.

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

Oświadczam, że nie korzystam*/korzystam* z innych kredytów, nie występuję*/występuję* 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)

W związku z ww. posiadanymi zobowiązaniami z tytułu kredytów/pożyczek w innych bankach i instytucjach udzielających kredytów i pożyczek, co miesiąc 

ze swoich dochodów przeznaczam na ich spłatę kwotę …………........................................……………..PLN.

Posiadam zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w całkowitej kwocie ………....................................…………PLN.
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Data Czytelny podpis Wnioskodawcy

Posiadam inne zobowiązania (alimenty, renty, itp.) i co miesiąc ze swoich dochodów przeznaczam na ich spłatę kwotę ………………..........………… PLN.

Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (w tym wydatki bytowo-konsumpcyjne, opłaty za czynsz, wodę, gaz, telefon, podatki od 

nieruchomości itp.): ………….......................................................................... zł

Posiadany majątek (np. pojazdy, nieruchomości, lokaty)

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

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

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

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

Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim z ……………........................................................................……………..............,  

Pesel …………………......….................................………….oraz pozostaję/nie pozostaję* w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe liczy ……………………… osób, włącznie ze mną. Oświadczam, że przeciwko mnie ani mojemu 

współmałżonkowi* toczy* się /nie toczy się* żadne postępowanie egzekucyjne*, restrukturyzacyjne*, 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 wszystkie informacje zawarte powyżej, w tym dotyczące osiąganych przeze mnie dochodów i ponoszonych wydatków oraz dane zawarte 

w dokumentach przedkładanych przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu złożenia niniejszego oświadczenia, ponadto upoważniam 

Bank do ich sprawdzania.

Upoważniam*/nie upoważniam Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, do wystąpienia do biur informacji gospodarczej (w tym za 

pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) o ujawnienie informacji dotyczących mojej osoby, tj. informacji o moich 

zobowiązaniach (na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9.04.2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Tym 

samym wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Bank tych danych, w celu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz przez 

biura informacji gospodarczych moich danych osobowych w celu odpowiedzi na wystąpienie Banku. Niniejsze upoważnienie jest ważne przez 60 dni od 

dnia jego udzielenia.


