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Grudzi ądzkie Por ęczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

 
Dane personalne 
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon (faks): .…………………………………………………………………………………………………. 

4. Numer dowodu osobistego i Pesel: …………………………………………………………………………. 

5. Wiek i wykształcenie: …….……………………………………………………………………………………. 

6. Liczba osób na Pani / Pana utrzymaniu: .…………………………………………………………………… 

Informacje finansowe 

1. Średnio miesięczny dochód uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnie 6 miesięcy: ……………. 

2. Średnio miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym  uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnich 6 miesięcy: ………………………………. 

3. Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: .……………………………………………………………………………………………………… 

4. Ja, niżej podpisana (-y), oświadczam, iż dysponuję następującym majątkiem własnym: 
a) Nieruchomo ści – proszę podać: położenie, nr księgi wieczystej, wartość, ewentualnie istniejące 

obciążenia, rodzaj nieruchomości: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ruchomo ści, w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty – 
proszę podać: określenie, rok produkcji, oznaczenia identyfikacyjne, wartość, ewentualne 
obciążenia, położenie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Rachunki i lokaty bankowe  – proszę podać: nazwę banku prowadzącego, nr rachunku 
bankowego, kwotę, walutę i okres na jaki założono lokatę:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Prawa maj ątkowe  (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, 
obligacje) – proszę podać: nazwę podmiotu, wartość udziałów, nazwę banku prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, ilość:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Inne  (gotówka w domu, udzielone pożyczki, inne należności, itp.) – proszę opisać:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Powyższy majątek jest / nie jest *) objęty wspólnością majątkową małżeńską z: 

...................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko małżonka, Pesel) 
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5. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych zaciągniętych osobiście i przez 
innych członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej: 

Lp. Rodzaj 
zobowi ązania  

Nazwa instytucji 
i adres 

Wartość 
pocz ątkowa 

zobowi ązania 

Aktualna 
kwota 

zobowi ązania 

Termin 
spłaty 

(dd/mm/rr) 
Zabezpieczenie 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

 

6. Wystawione i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne udzielone osobiście lub przez i innych 
członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej: 

Lp.  Rodzaj weksla, 
poręczenia 

Wystawca 
weksla Kwota Na czyj ą rzecz Termin płatno ści 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

 

7. Inne informacje ogólne - Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe 

pytania. 
 
a) Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Pana/Pani majątku?  � tak   � nie                
b) Czy kiedykolwiek Pan/Pani ogłaszał upadłość?      � tak   � nie 
c) Czy posiada Pan/Pani zaległości podatkowe z lat ubiegłych?    � tak   � nie 
d) Czy występuje pan/Pani jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego? � tak   � nie                           

Szczegóły: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………          

Wyrażam/-my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez „Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Świadomy/-mi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 
2 K.K. jednocześnie oświadczam/-my, iż informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym. 
 

 

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

               Miejscowość, data                                                                czytelny podpis Wnioskodawcy  
 

 

 

    …….…………………………………………………….……. 

            czytelny podpis współmałżonka* 
 

Potwierdzam własnoręczność podpisu: 

 

 

………………………………………………………….... 

(podpis pracownika Instytucji Finansującej) 
 

*) niepotrzebne skreślić 


