
 
 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

1. Dane Leasingobiorcy: 
 

Imię i Nazwisko: 
 

Adres zamieszkania: 

 

Nr dowodu osobistego                                 
lub innego dokumentu tożsamości 
wydanego przez: 

 

PESEL:  

Telefon:  

Adres mailowy:  

 
    pozostaję w związku małżeńskim i obejmuje mnie wspólność ustawowa* 

    nie pozostaję w związku małżeńskim* 

    pozostaję w związku małżeńskim i zawarłem/am umowę o rozdzielności majątkowej* 

2. Dane współmałżonka/i*: 

Imię i Nazwisko: 
 

Adres zamieszkania: 
 

Nr dowodu osobistego                                 
lub innego dokumentu tożsamości         
wydany przez: 

 

PESEL:  

Telefon:  

Adres mailowy:  

 
3. Posiadane rachunki bankowe: 

Rodzaj rachunku Nazwa Banku Data założenia rachunku 

Podstawowy   

Pozostałe   

 

4. Zobowiązania: kredyty/ pożyczki/ poręczenia/ itp.: 

Rodzaj 
zobowiązania 

Nazwa 
wierzyciela 

Data 
powstania 

zobowiązania 

Początkowa 
kwota 

zobowiązania 
Termin spłaty 

Aktualna 
wartość do 

spłaty 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

       

       

       

 

 

 

 

 



5. Zobowiązania z tytułu umów leasingu: 

Nazwa firmy 
leasingowe (innej niż 
RES LEASING Sp. zo.o. ) 

Przedmiot leasingu 
Wartość 

początkowa 
Data powstania 

umowy 

Data 
zakończenia 

umowy 

     

     

     

     

     

 
6. Posiadane ruchomości: 

Rodzaj (marka typ, itp.) Wartość rynkowa Rok produkcji 
Przewłaszczenie/ 

Zastaw 

    

    

    

    

    

 
7. Posiadane nieruchomości: 

Rodzaj, adres Wartość rynkowa Nr KW/ Sąd Rejonowy Hipoteka 

    

    

    

 
8. Udziały wnioskodawcy w innych spółkach, podmioty powiązane: 

Nazwa firmy REGON NIP Udziały kapitałowe w % 

    

    

    

 
Niniejsze oświadczenie składam w celu zawarcia umowy leasingowej z RES LEASING Sp .z o. o. Jestem świadom, iż złożenie nieprawdziwych danych może 
stanowić podstawę odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 286 § 1 k.k., ewentualnie w związku z art.13 k.k. 
 
*)  zaznaczyć prawidłowe         
 

 

 

…....................................................                                                                     ….............................................…................................................. 
                 Data                                                                                                                                                            Podpis Wnioskodawcy                    
  

 
  

   

 

 



 

  OŚWIADCZENIE 

 

1. Niniejszym wyrażam/y zgodę na włączenie moich/naszych danych osobowych, do zbioru danych 
przetwarzanych przez RES LEASING Sp. z o.o. w Rzeszowie, 35 – 113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 64 
(„RES LEASING Sp. z o.o.”) w związku z ubieganiem się o leasing (lub inne produkty finansowe), a 
następnie w związku z ewentualną realizacją umowy leasingowej na warunkach określonych w ustawie z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Dane są zbierane dla celu analizy ryzyka oraz oceny zdolności do zawarcia umowy leasingu, 
przekazywane są dobrowolnie, przysługuje nam prawo wglądu do danych oraz do żądania ich 
poprawienia w przypadku niezgodności  ze stanem faktycznym. Dane osobowe mogą być przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przeze mnie/nas 
upoważnionym. 

2. Wyrażam/y także zgodę dla RES LEASING Sp. z o.o. a także: Podkarpackiego  Banku Spółdzielczego, 
Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu, Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, 
Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej do wystąpienia do biura 
Informacji Kredytowej S.A.  z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, celem pozyskania 
informacji stanowiących tajemnice bankową dotyczących mojego/naszego zadłużenia wobec banków lub 
instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, lub o braku danych o zadłużeniu. 

3. Wyrażam/y także zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie naszych danych przez: Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, Budynek Adgar Plaza, ul. 
Postępu 17A, 02-676 Warszawa („Biuro Informacji Kredytowej S.A.”), Związek Banków Polskich 
z siedzibą w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, („Związek Banków Polskich”), 
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 
21, 51-214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa („InfoMonitor”), Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy 38 – 500 Sanok, ul. Mickiewicza 7, Nadsański Bank Spółdzielczy 37 – 450 Stalowa Wola, 
ul. Okulickiego 56C, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 12, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, 
ul. Rynek 28, 37-630 Lubaczów, Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek 
Kleparski 8, 31-150 Kraków oraz Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 22, 36-100 
Kolbuszowa przekazanych przez RES LEASING Sp. z o.o. w Rzeszowie a dotyczących mnie/nas 
informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, w tym będących danymi osobowymi, 
powstałymi lub przekazanymi w związku  ze złożeniem przeze mnie/nas wniosku o zawarcie umowy 
leasingu. 

4. Upoważniam/y także do wystąpienia i uzyskania przez RES LEASING Sp. z o.o. a także: Podkarpacki 
Bank Spółdzielczy, Nadsański Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Krakowski 
Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
obejmujących moje/nasze dane osobowe oraz informacje  o moich/naszych zobowiązaniach 
wynikających z czynności bankowych, w tym dane o wynikającym z nich zadłużeniu, uzyskanych przez 
Krajowy Rejestr Długów oraz InfoMonitor od innych banków lub od Biura Informacji Kredytowej S.A. i 
Związku Banków Polskich. 

5. Jednocześnie upoważniam/y Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich do 
udostępnienia Krajowemu Rejestrowi Długów oraz InfoMonitorowi, z zasobów informacyjnych tych 
instytucji danych gospodarczych, stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia 
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,  lub o braku danych o zadłużeniu. 

6. Niniejszym upoważniam/y RES LEASING Sp. z o.o. a także: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Nadsański 
Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy Rzemiosła  w Krakowie Oddział 
w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank 
Spółdzielczy w Kolbuszowej do sprawdzenia wszystkich podanych przeze mnie/nas informacji, 
zawartych w niniejszym Wniosku i stanowiących moje/nasze dane osobowe, w tym informacje 
o moich/naszych dochodach i zobowiązaniach oraz do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę 
bankową w zakresie niezbędnym do tej weryfikacji. 

 
 

 

 

….....................................                                                                                        …...................…........................................ 
          Data                                                                                                                         Podpis/y wyrażającego/ych zgodę 

 

 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów: …........................................................................ 

                                                               Podpis Pracownika RES LEASING Sp. z o. o. 
                                                                         przyjmującego oświadczenie 

 

 



 

 

 

 

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

(pieczęć leasingobiorcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

  Zalegam z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego. 

  Nie zalegam z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego. 

 

  Zalegam z opłatą składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

  Nie zalegam z opłatą składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Niniejszym oświadczam, iż wobec mnie: 

  Nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne. 

  Nie  toczy  się   żadne   postępowanie   egzekucyjne   skierowane   przeciwko   mojemu   

majątkowi, żaden z rachunków bankowych ani innych składników majątku nie stanowi przedmiotu 

zajęcia komorniczego. 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam w celu zawarcia umowy leasingowej z RES LEASING Sp .z o. o. Jestem świadom, iż złożenie nieprawdziwych danych może stanowić podstawę 

odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 286 § 1 k.k., ewentualnie w związku z art.13 k.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Data                                                                                                                                    Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

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

                      Data                                                                                                                     Podpis Pracownika RES LEASING Sp. z o. o. 

                                                                                                                                                                 przyjmującego oświadczenie 

 

 

 

 

 


