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Załącznik nr 4 do wniosku kredytowego dla Klienta Instytucjonalnego  

 

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY 
Właściciela/Wspólnika/Współmałżonka* 

 

Dotyczy wniosku o udzielenie kredytu Klienta 
Proszę wpisać nazwę wnioskodawcy. 
 

 

 

Nr wniosku kredytowego  (wypełnia  pracownik Banku)  

I. PODSTAWOWE INFORMACJE: 
Imię i nazwisko  

Nazwisko rodowe matki  

PESEL 

 

 

 

Rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości  

Adres zamieszkania  

Wykształcenie  wyższe magisterskie 
 wyższe  zgodne z profilem prowadzonej działalności 

gospodarczej 
 l icencjat/inżynier 
 średnie 
 zawodowe 
  średnie lub zawodowe zgodne z profilem 

prowadzonej działalności  
 podstawowe 

 
Ukończone kursy związane z prowadzoną działalnością:  NIE 

 TAK: 

 jakie?: ______ 

Doświadczenie zawodowe 

Ilość lat ogółem doświadczenia zawodowego: 
 ______ 

 Nie dotyczy 

Ilość lat doświadczenia zawodowego w branży w 
której prowadzi lub zamierza prowadzić działalność: 

 ______ 

 Nie dotyczy 

Ilość lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kierowniczym: 

 ______ 

 Nie dotyczy 
Stan cywilny  panna/kawaler 

 mężatka/żonaty         
 kohabitacja  (wspólne pożycie) 
 separacja 
 rozwiedziona/rozwiedziony 
 wdowa/wdowiec 
 pozostałe jakie?....................................................... 

Stosunki majątkowe między małżonkami  wspólnota majątkowa  
 rozdzielność majątkowa  

 
STATUS MIESZKANIOWY  

□ właściciel / współwłaściciel  domu   pow……………………. m2 
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Właściciel / współwłaściciel  mieszkania 
□ posiadacz mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej  
□ posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego  
 
 
□ posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 
Najemca: 
□   mieszkania komunalnego 
□   mieszkania zakładowego 
□   od osoby prywatnej (dom pow…….., mieszkanie) 
□ od osoby prywatnej (pokój) 
□ od innych podmiotów: np. najem od developerów z wyłączeniem TBS i spółdziel ni mieszkaniowych 
 
□ mieszkanie Skarbu Państwa 
□ mieszkanie społeczno-czynszowe TBS 
 
□ zamieszkiwanie z rodzicami/dziećmi (zaznaczyć status mieszkania wg powyższych wariantów) 
□     inne  
Proszę podać liczbę osób w Pani/Pana gospodarstwie 
domowym 

 

Proszę podać miesięczne koszty utrzymania 
gospodarstwa domowego 

 

Dochód miesięczny netto (łącznie) 

w bieżącym roku 
 

Dochód miesięczny netto (pozyskiwany z innych źródeł 
niż prowadzona dzia ła lność gospodarcza/rolnicza)  
w bieżącym roku 

 

Dochód miesięczny współmałżonka 
(jeś l i  dotyczy) 

 

 

 

 
Proszę podać informację o Przedsiębiorstwach, w których posiada Pani/Pan udziały/akcje:  
 

Nazwa 
przedsiębiorstwa 

Stanowisko  
(o ile dotyczy) 

Udział w % Kwota udziału 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

II. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU PRYWATNYM  

NIE ZWIĄZANYM Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCĄ   

Będąc uprzedzonym/ą (uprzedzonymi) o odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności 
mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu-pożyczki bankowej – gwarancji bankowej (art. 297 § 1 Kodeksu 
Karnego) oświadczamy, że na dzień wystawienia niniejszego oświadczenia mój (nasz) stan majątkowy przedstawia 
się następująco: (podać składniki maj ątku własnego, np.: dom jednorodzinny, mieszkanie własnościowe, 
samochód – podać markę, rok produkcji i  inne składniki majątku własnego; podać wartość wymienionych 
składników majątku) 

Nieruchomości 
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana nieruchomości, ni e związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  

Rodzaj 
nieruchomości/          

nr KW 
 

Adres nieruchomości Współwłaściciele Wartość rynkowa lub 
szacunkowa: * 

Obciążenia (służebność 
osobista, wartość wpisów 

hipotecznych) 
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Pojazdy 
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana pojazdy, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  

Marka - Model 
Nr rejestracyjny 

Rok produkcji Współwłaściciele Wartość wg polisy AC lub 
szacunkowa:* 

Obciążenia 
(zastaw/przewłaszczenie) 

 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

Inne dobra materialne  
Proszę opisać posiadane przez Panią/Pana inne dobra materialne, nie związane z prowadzoną działalnością  

gospodarczą 
Rodzaj 

 
Nazwa banku Współwłaściciele Wartość rynkowa, 

nominalna lub 
szacunkowa: * 

Obciążenia 
(zastaw/przewłaszczenie/ 

przelew wierzytelności) 

Oszczędności na 
rachunkach 
bankowych 

    

Certyfikaty 
depozytowe 

    

Obligacje i   bony 
skarbowe NBP i 
Skarbu Państwa  

    

Inne (jakie?) 
________________ 

    

Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach 
Proszę opisać zakres Pani/Pana współpracy z innymi bankami/towarzystwami leasingowymi (otrzymane 

gwarancje, zobowiązania leasingowe, zaciągnięte kredyty i  pożyczki – w tym również konsumpcyjne) nie związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą  

Nazwa podmiotu 
(Banku, towarzystwa 

leasingowego) 

Wysokość 
zobowiązania 

( w PLN) (aktualna) 

Kredyt/Poręczenie 
Ostateczny termin 

spłaty 

Wysokość raty 
kapitałowo-odsetkowej 

Zabezpieczenie 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne  TAK  

 NIE 

Jeżeli  tak, to podać ich 
wysokość 

 

Inne posiadane zobowiązania  

Posiadane rachunki bankowe 
Proszę podać posiadane przez Panią/Pana posiadane rachunki bankowe, nie związane z prowadzoną działalnością  

gospodarczą  
Nazwa i adres Banku Rodzaj rachunku Aktualne saldo rachunku 
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Informacje o majątku i zobowiązaniach 
Proszę podać informacje o posiadanym przez Panią/Pana majątku i zobowiązaniach  (wg stanu na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzający datę złożenia wniosku), nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
Wnioskodawcy/Poręczyciela (w przypadku trudności z podaniem dokładnej wartości prosimy o podanie wartości 

szacunkowych). 
Pozycja wg stanu na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzający datę złożenia wniosku 
Wartość majątku prywatnego  

 
Prywatne kredyty/pożyczki/ zobowiązania w innych bankach/ innych 
instytucjach finansowych (s tan zadłużenia) 

 

Średniomiesięczna obsługa zadłużenia - spłata rat kapitałowo-
odsetkowych prywatnych kredytów i pożyczek w innych instytucjach 
finansowych 

 

Inne prywatne zobowiązania (na leży podać wysokość ś redniomies ięcznych 
rat) 

 
 

Inne średniomiesięczne dochody prywatne (nie związane z prowadzoną 
dzia ła lnością gospodarczą) 

 

III. OŚWIADCZENIA 
§ 1.  

1. Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

Nazwa Organu Posiadane zaległości? Zaległość objęta ugodą? 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.  NIE      TAK 
 NIE      TAK                                    
 NIE DOTYCZY 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu składek na 
m.in. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie 
zdrowotne Fundusz Pracy  

 NIE      TAK 
 NIE      TAK                                    
 NIE DOTYCZY 

Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od 
nieruchomości  (i le dotyczy) 

 NIE      TAK  NIE      TAK    NIE DOTYCZY 

2. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, że: 
1) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój będzie administratorem 

moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016  r., poz. 922 , z późn. zm.); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w celu  rozpatrzenia niniejszego 
wniosku oraz zawarcia i  realizacji  umowy kredytu, a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016  r., poz. 922, z późn. zm.); 

3) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem 
podmiotów i  okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn.zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W 
szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji  utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy 
Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej  S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 
77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, 
którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z  siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 A, przetwarzających dane w celu 
oceny zdolności kredytowej i  analizy ryzyka kredytowego, zgodnie  z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, 
ust. 4a i  4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe. 
 
 

3. Wyrażam/y zgodę na : 
a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w celu reklamy 

produktów i  usług Banku zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2016  
r., poz. 922, z późn. zm.) 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
b) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych systemów 
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wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługac h 
oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016  r., poz. 1489,  z późn. 
zm.) 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
c) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji  elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 l ipca 2002 r. (Dz. U. 2016  r., poz. 1030, z późn.zm.) w 
tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej: 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 
 
email…………………………………………….. 

d) na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym danych teleadresowych  w celu marketingu 
bezpośredniego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, polegającego na 
otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank Spółdzielczy w 
Jastrzębiu Zdroju, w tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 
2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016  r., poz. 1489, z późn.zm.); 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
e) na otrzymywanie od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju informacji  handlowej drogą elektroniczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016  r., poz. 
1030, z późn.zm.) na adres poczty elektronicznej: 

 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

f) przetwarzanie i  udostępnianie  przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 
ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02 -676 Warszawa 
przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, a dotyczących mnie informacji, stanowiących 
tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie 
dłuższy, niż określony przepisami prawa liczony od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie 
przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z 
późn.zm.) oraz innych ustaw. 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
4. Przyjmuje/my do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

i  ich poprawienia a także prawo żądania zaprzestania  przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922  r., z późn. zm.). 

5. Przyjmuje/my do wiadomości, iż Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą  w Warszawie może - bez 
mojej zgody - przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową ,w tym moje dane osobowe dla celów 
statystycznych określonych w art. 128 ust.3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat.  

§ 2.  

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i  wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 
do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warsza wie         
- Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02 -676 Warszawa, do Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. i  do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz do sprawdzenia wiarygodnośc i  danych 
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zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. Zakres danych o jakie bank może wystąpić określa art.2 ww. 
ustawy. 

2. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzane przez  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02 -
676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, w zakresie informacji oraz zapytań 
banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku 
skutkującego podjęciem przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju czynności bankowych, przez okres nie 
dłuższy, niż 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub 
zapytania i  w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw. 

3. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji  
kopie dokumentów złożonych w związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ ____________________________________________ 

(miejscowość, data) (Podpis Właściciela/Wspólnika/ Współmałżonka) 
 
 
* niepotrzebne skreś l ić 


