Załącznik #2 do Wniosku / SPH
Oświadczenie majątkowe spółek prawa handlowego:

A1. Dane Wnioskodawcy / Poręczyciela:
Wnioskodawca (nazwa zgodna z
rejestrem):
KRS:
Adres siedziby:
Telefon :
Adres poczty elektronicznej (e-mail):
Adres strony internetowej:

NIP:

REGON:
Tel. komórkowy:

B1. Posiadane nieruchomości:
Rodzaj
nieruchomości

Adres nieruchomości

Nr KW

Data
zakupu

Udział w
%

Wartość
rynkowa w
tys. PLN

Obciążenie
hipoteki w
tys. PLN

Rok
produkcji

Wartość
rynkowa

Obciążenie

B2. Środki transportu, maszyny i urządzenia:
Marka samochodu, typ maszyny, urządzenie,

B3. Papiery wartościowe:
Nazwa

Liczba

Cena nominalna w PLN

Aktualna cena jedn.

Aktualna wartość rynkowa

C1. Funkcjonujące kredyty, pożyczki, gwarancje, karty kredytowe i inne zobowiązania:
Kredytodawca /
nazwa podmiotu

Rodzaj transakcji

Data
zawarcia

RSS %

Kwota
udzielona
w tys. PLN

Zadłużenie
aktualne w
tys. PLN

Data
zakończenia

Zabezpieczenie

Wysokość
raty netto
w tys. PLN

Zadłużenie
aktualne w
tys. PLN

Data
zakończenia
umowy

Zabezpieczenie

C2. Zobowiązania Leasingowe:
Leasingodawca

Przedmiot leasingu
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C3. Uruchomione linie faktoringowe:
Faktor

Kontrahent / Faktorant

Limit w tys. PLN

ZUS

Zadłużenie w tys. PLN

D1. Zobowiązania publiczno-prawne:
US

Wypełniają wyłącznie przedsiębiorstwa zadłużone lub procesowane w procedurze bez BIK i KRD

D2. Zobowiązania zarejestrowane w KRD i InfoMonitorze:
Baza ewidencji danych

Wyjaśnienie dot. zobowiązania

Wysokość zobowiązania

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w osobistym oświadczeniu finansowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i zostały złożone w świadomości, że ich ewentualna niezgodność ze stanem
rzeczywistym może zostać potraktowana jako zamiar wyłudzenia.
Oświadczam, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), upoważniam DMK Money przy ul. Botanicznej 12 w Gołubiu do wystąpienia i uzyskania z KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ARMII LUDOWEJ 21 informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO
INFORMACJI GOSPODARCZEJ SA od Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji
danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych lub braku danych o takim
zadłużeniu.

.........................................................
(miejscowość i data)

version: 11102012

.........................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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