
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
(wnioskodawcy/poręczyciela)

PEŁNA NAZWA PODMIOTU, ADRES ( pieczęć podmiotu)

- - -

REGON NIP KRS

FORMA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA

spółka osobowa   ( jawna/ partnerska/ komandytowa/ komandytowo-akcyjna)
spółka kapitałowa ( z o.o./ akcyjna)
spółka cywilna
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
inna (jaka?)

GŁÓWNI WSPÓLNICY (WŁAŚCICIELE)

imię i nazwisko/nazwa wielkość posiadanych udziałów w kwocie lub w %

RODZAJ PROWADZONEJ EWIDENCJI

księgi rachunkowe  księga przychodów i rozchodów  ryczałt ewidencjonowany  karta podatkowa  brak informacji

PODMIOT PROWADZĄCY KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIEBIORSTWA

właściciel księgowy zatrudniony w firmie biuro rachunkowe   inny (jaki?)

RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI  WG PKD

podać główne kierunki działalności

TYTUŁ PRAWNY DO GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

własność wynajem/dzierżawa działalność nie wymaga stałego miejsca prowadzenia działalności 

ZATRUDNIENIE W FIRMIE

Na dzień - - Liczba osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwie  wynosi

DODATKOWE INFORMACJE

Czy podmiot prowadzi działalność sezonową? nie/ tak  (jaką?)

Czy podmiot działa w więcej niż w jednej branży? nie/ tak  (jakiej?)



Czy wobec firmy toczy się postępowanie cywilne, 
egzekucyjne, karne, karne skarbowe, naprawcze lub 
upadłościowe? 

nie/ tak  (jakie?)

Czy podmiot jest powiązany z innymi podmiotami?
(powiązania kapitałowe i organizacyjne) nie/ tak  (jakim?)

Czy podmiot planuje istotne zmiany w prowadzonej 
działalności? nie/ tak  (jaką?)

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA

Czy podmiot terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych: kredytu/ poręczenia/  pożyczki/ 
kredytu kupieckiego/ pożyczki od udziałowców lub podmiotów powiązanych/ gwarancji/ leasingu 
operacyjnego lub finansowego/ wystawionych weksli/ faktoringu?

tak/ nie/ nie dotyczy

zobowiązania finansowe ogółem na dzień:
- -

kwota ogółem:

nazwa instytucji
finansującej

rodzaj
zobowią

zania

kwota i waluta
wg umowy

rata
miesięczna

kwota
pozostająca

do spłaty

okres
kredytow

ania

oprocen
towanie

rodzaj
zabezpieczenia

INFORMACJA O OBROTACH NA RACHUNKACH W BANKACH

nazwa banku
średniomiesięczne wpływy 
w ostatnich 12 miesiącach 

wpływy 
w ostatnim miesiącu

STRUKTURA SPRZEDAŻY STRUKTURA ZAOPATRZENIA

nazwa odbiorcy
% udział głównych

odbiorców w sprzedaży
ogółem (powyżej 10%)

nazwa dostawcy

% udział głównych
dostawców w

zaopatrzeniu ogółem
(powyżej 10%)

liczba odbiorców: liczba dostawców:

Czy występują należności przeterminowane? nie/ tak

Czy występują zobowiązania przeterminowane? nie/ tak

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

OGÓŁEM

należności zobowiązania

na dzień

kwota



PRZETERMINOWANE

należności zobowiązania

nazwa podmiotu kwota
okres

przeterminowan
ia w dniach

nazwa podmiotu kwota
okres

przeterminowan
ia w dniach

INFORMACJE O MAJĄTKU FIRMY

nieruchomości maszyny i urządzenia

rodzaj wartość
forma prawna

władania
rodzaj rok produkcji wartość w PLN

Bank Spółdzielczy w  Zwoleniu  (dalej  bank) zgodnie  z  art.  24 ust.  1  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie  danych osobowych.
informuje,  iż  jest  Administratorem podanych przez  Pana/  Panią  danych  osobowych.  Dane  będą  przetwarzane  przez  bank  w celu  oceny
zdolności  kredytowej  oraz analizy ryzyka kredytowego,  a  także w celu promocji  i  marketingu działalności  prowadzonej  przez bank.  Na
podstawie  art.  32  ustawy o  ochronie  danych  osobowych ma Pan/Pani  prawo do  dostępu  do  treści  oraz  poprawiania  swoich  danych,  w
szczególności ich uaktualnienia,  sprostowania,  poprawienia.  Podanie danych jest  dobrowolne,  jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i
realizację umowy.    

Bank informuje, iż:
1) w zakresie   w jakim jest  to  niezbędne do podjęcia  działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji  umowy,  a  także

niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych
przepisami prawa   uprawnień i obowiązków banku związanych z wykonaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych,
podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz  art.
105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do
innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 105 a ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania,  a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i  wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

2) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez bank, bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe
w  zakresie  tam  określonym  oraz  biurom  informacji  gospodarczych,  w  tym  Krajowemu  Rejestrowi  Długów  Biura  Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Info Monitorowi Biura Informacji  Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także
do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, 

3) Pana/  Pani  dane  mogą  być  udostępniane  przez  bank,  bankom  Spółdzielczej  Grupy  Bankowej  w  celu  prowadzenia  działalności
marketingowej.  

Oświadczenia/zgody klienta dotyczące kwestii związanych z kredytowaniem:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka kredytowego.
2.  Upoważniam bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie

danych  gospodarczych  ,oraz  na  podstawie  art.  105  ust.  4a  i  4a1  Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  bankowe  w związku  
z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania
za pośrednictwem BIG InfoMonitor  danych gospodarczych z  Biura  Informacji  Kredytowej  i  Związku Banków Polskich dotyczących



mojego  wymagalnego  od  co  najmniej  30  dni  zadłużenia  wobec  banków  lub  instytucji  upoważnionych  do  udzielania  kredytów,
przekraczającego 500 złotych (słownie: pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

3.  Upoważniam bank /   nie upoważniam banku, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych  i  wymianie  danych  gospodarczych  do  wystąpienia  za pośrednictwem Biura  Informacji  Kredytowej  S.A.  z  siedzibą  w
Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

4.  Upoważniam bank /  nie upoważniam banku, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.  

5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje bank
może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.

6. Oświadczam iż:
1) Otrzymałem:

a) Klauzulę informacyjną administratora danych osobowych TAK/ NIE
b) Klauzulę informacyjną BIK TAK/ NIE

2)  jestem/  nie jestem członkiem Banku
3)  jestem/  nie jestem małżonkiem/dzieckiem/rodzicem członka  Zarządu Banku/  Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko wskazanego członka Zarządu Banku/Rady Nadzorczej ……………………………………...
rodzaj powiązania:  małżonek/  dziecko/  rodzic,

4) moja kondycja finansowa  jest/ nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku
( Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub z pracownikiem Banku podlegającym bezpośrednio członkom Zarządu Banku,
rodzaj powiązania:……………………………………………

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności  przewidzianej  w art.  297 Kodeksu karnego,  że  informacje podane przeze mnie w
informacji  o  prowadzonej  działalności   gospodarczej  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego
zawiadomienia Banku w przypadku ich zmiany. 

miejscowość, data, pieczęć firmy i podpis klienta miejscowość, data, pieczęć i podpis księgowego


