Załącznik nr Ic - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
WNIOSKODAWCY ALBO PORĘCZYCIELA
dotyczące osób fizycznych w zakresie osiąganych
dochodów oraz posiadanego majątku
Dane osobowe:
stan
cywilny

imię i nazwisko
nazwisko panieńskie
matki
adres zamieszkania
data urodzenia

Pesel

dokument tożsamości

wydany przez

( seria, numer)

telefon

NIP

Dochód miesięczny netto (pozyskiwany z innych źródeł niż
prowadzona działalność oraz źródło tego dochodu)
Dane osobowe współmałżonka (jeżeli dotyczy):
imię i nazwisko
nazwisko panieńskie
matki
adres zamieszkania
data urodzenia

Pesel

dokument tożsamości

wydany przez

( seria, numer)

telefon

NIP

Dochód miesięczny netto (pozyskiwany z innych źródeł niż
prowadzona działalność oraz źródło tego dochodu)
Czy istnieje rozdzielność majątkowa?
Ilość osób na utrzymaniu
Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne? Jakie?

Czy wobec Kredytobiorcy/ Poręczyciela/ Dłużnika toczyło lub toczy
się jakiekolwiek postępowanie sądowe? Jakie?

Informacja o stanie majątkowym Kredytobiorcy/poręczyciela, dłużnika z tytułu zabezpieczenia
Powiązania innymi podmiotami
Nazwa

Forma prawna

REGON

Charakter
powiązania
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Udział % w kapitale
zakładowym / w podziale zysku
lub straty

Posiadane nieruchomości
rodzaj, adres

powierzchnia

nieruchomości

w m2

wartość z
wyceny

wartość
szacunkowa

hipoteka

obciążenie na rzecz nazwa podmiotu

Maszyny, urządzenia i środki transportu
Typ maszyny,
urządzenia,
samochodu

rok produkcji

wartość z
wyceny

wartość
szacunkowa

zastaw/
przewłaszc
zenie

obciążenie na rzecz nazwa podmiotu

Inny majątek

Posiadane rachunki bankowe
Nazwa banku

Nazwa dłużnika

Stan rachunku

Pożyczki udzielone
Kwota udzielonej pożyczki

Udzielone poręczenia
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Ostateczny termin spłaty

Wysokość zobowiązania

Na rzecz kogo

Zabezpieczenie

Oprocentowanie

Wysokość raty
kapitałowoodsetkowej

Ostateczny
termin spłaty

Aktualne saldo

Nazwa banku

Kwota
udzielonego
zaangażowania

Zaciągnięte kredyty/pożyczki

Inne zobowiązania
Rodzaj zobowiązania

Kwota zobowiązania

Oświadczam, że jestem / nie jestem udziałowcem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie i posiadam ..............
udziałów Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie o:
•
fakcie przetwarzania moich danych osobowych i celu zbierania danych, tj. o wykonywaniu wszelkich czynności
niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy kredytowej,
•
możliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym w art. 105-106c Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
•
uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), tj. o prawie dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania,
•
podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

miejsce, data, podpis, osoby
wypełniającej kwestionariusz
miejsce, data, podpis
współmałżonka
miejsce, data, podpis
pracownika Banku
przyjmującego oświadczenie
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