
Bank Spółdzielczy w Łosicach 
           

      Załącznik nr 1a  

      do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm 
 

 

ZAŁACZNIK DO WNIOSKU O KREDYT 

„SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM” 
 

Informacja majątkowa o właścicielu/ wspólniku/ poręczycielu  

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości  

Stan cywilny 

   ZAMĘŻNA/ ŻONATY 
   PANNA/ KAWALER 
   ROZWIEDZIONA/ROZWIEDZIONY 

Stosunki majątkowe między małżonkami 
   WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA 
   ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA 

Proszę podać liczbę osób w Pani/Pana gospodarstwie 

domowym oraz liczbę osób na utrzymaniu 

  

Oświadczam, że  posiadam/ nie posiadam powiązania kapitałowe, organizacyjne i/lub personalne  (jako 

właściciel lub wspólnik) w następujących 

Nazwa Firmy Stanowisko Udział w % Kwota udziału 
    

    

Informacje o posiadanym majątku prywatnym nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą 

Nieruchomości 

Rodzaj 
nieruchomości 

Adres 
nieruchomości 

Współwłaściciele 
Wartość rynkowa 

(w złotych) 
Obciążenia 

     

     

Pojazdy 

Marka 
Nr rejestracyjny 

Rok produkcji Współwłaściciele 
Wartość wg polisy AC lub 

rynkowa (w złotych) 
Obciążenia 

     

     

Inne dobra materialne 

Rodzaj Nazwa banku Współwłaściciele 
Wartość rynkowa 

(w złotych) 
Obciążenia 

Lokaty  
    

Fundusze 
inwestycyjne 

    

Obligacje lub inne  
aktywa pieniężne 

    



 2 

Inne 
 

    

Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, otrzymanych gwarancjach, zobowiązaniach 

leasingowych (w tym również konsumpcyjnych) 

Nazwa Banku lub 
towarzystwa leasingowego 

Wysokość zobowiązania 
(w złotych) 

Kredyt/Poręczenie 
Ostateczny termin spłaty 

Zabezpieczenie 

    

    

 

Informacje o majątku i zobowiązaniach 

Pozycja Wartość (w złotych) 

Łączna wartość prywatnego majątku 
 

Prywatne kredyty/ pożyczki w Banku  
 

Prywatne kredyty/pożyczki/ zobowiązania w innych bankach/ innych 
instytucjach finansowych 

 

Inne prywatne zobowiązania 
 

Inne dochody prywatne  
(nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) 

 

Oświadczenia 

Bank Spółdzielczy w Łosicach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie 

z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanej dalej „RODO”).  

1. Bank Spółdzielczy w Łosicach ul. Bialska 6, 08-200 Łosice, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej 

„Administratorem”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e -mail: dane.osobowe@bslosice.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (dane 

kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia i wykonania powyższej Umowy w prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora i Kredytobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres kredytowania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z 

powyższej Umowy (10 lat). 

 
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym 
kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

......................................................  ........................................................... 
(miejscowość, data)   (podpis osoby składającej kwestionariusz) 

mailto:dane.osobowe@bslosice.pl

