
Oświadczenie o sytuacji majątkowej 
WNIOSKODAWCY  

 
Ja niŜej podpisany(a) ……………………………………………………………………………….... 

                 (Imię, drugie imię, nazwisko) 
imię ojca ……………………………..…., imię matki ……………………………………………… 
nazwisko panieńskie** ………………………, nazwisko panieńskie matki ……………………….. 
miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………………….. 
nr  i  seria  dowodu  osobistego ………………wydany przez ………………………………………. 
data wydania dowodu osobistego ……………, data waŜności dowodu osobistego*** …………..... 
PESEL ………………………dokładny adres oraz data zameldowania: …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Stan majątkowy 
Oświadczam, Ŝe : 
1. Posiadam mieszkanie: własnościowe, lokatorskie inne ……………………* 
2. Jestem zatrudniony(a) w …………………………………………………………….…..…… 
3. Moje miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ……..… zł,  netto wynosi :  …………… zł, 
4. Inne dochody …………………………… zł (np.: z tytułu wynajmu lokali itp.), 
5. Zawód wykonywany …………………………………, Wykształcenie ………………..……. 
6. Posiadane zadłuŜenie: 

nazwa banku termin spłaty kwota aktualnego zadłuŜenia wysokość raty 
    
    
    
    
łączne zobowiązanie z tytułu kredytów   

 
7. Udzielone poręczenia: 

nazwa banku termin spłaty kwota udzielonego poręczenia 
   
   
   
łącznie zobowiązania z tytułu poręczeń  

 
łącznie zobowiązania z tytułu kredytów i poręczeń  

8. Miesięczne stałe wydatki (czynsz, opłaty za gaz, energię, telefon, ubezpieczenia itp.) ………… 
9. Posiadam następujący majątek: 

I. nieruchomości powierzchnia wartość nr księgi wieczystej sąd właściwy 
grunty orne     
działki budowlane     
dom mieszkalny     
 

II. majątek ruchomy wartość marka/rodzaj rok produkcji 
środek transportowy    
inne    
inne    
 

Liczba członków gospodarstwa domowego na utrzymaniu  
Liczba członków gospodarstwa domowego posiadających dochody  
 
Pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzam zgodność powyŜszych danych ze stanem 
faktycznym własnoręcznym podpisem. 
 
…………………………… dnia ………………                    ………………………………………………... 
           (miejscowość)             (czytelny podpis składającego oświadczenie)



Oświadczenie współmałŜonka 
 

Ja niŜej podpisany(a) ……………………………………………………………………………….... 
                 (Imię, drugie imię, nazwisko) 

imię ojca ……………………………..…., imię matki ……………………………………………… 
nazwisko panieńskie** ………………………, nazwisko panieńskie matki ……………………….. 
miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………………….. 
nr  i  seria  dowodu  osobistego ………………wydany przez ………………………………………. 
data wydania dowodu osobistego ……………, data waŜności dowodu osobistego*** …………..... 
PESEL ………………………dokładny adres oraz data zameldowania: …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Stan majątkowy 
oświadczam, Ŝe : 
1. Posiadam mieszkanie: własnościowe, lokatorskie inne ……………………* 
2. WyraŜam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałŜonka ………………………………….. 

poŜyczki/kredytu* w kwocie ……………… (słownie zł.……………………………………...…) 
3. Jestem zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………..… 
4. Moje miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ………,  netto wynosi :  ……………… zł, 
5. Inne dochody …………………………… zł (np: z tytułu wynajmu lokali itp.), 
6. Zawód wykonywany ……………………………………………, 
7. Wykształcenie: ………………………………, 
8. Nie jestem / jestem* obciąŜony(a) z tytułu kredytów, poŜyczek, poręczeń, gwarancji bankowych 

innych niŜ wymienione w oświadczeniu współmałŜonka: 
nazwa banku termin spłaty kwota wysokość raty 

    
    
    
    

łączne obciąŜenie z tytułu kredytów i poręczeń   
 
Pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzam zgodność powyŜszych danych ze stanem 
faktycznym własnoręcznym podpisem. 
 
…………………………… dnia ………………                    ………………………………………………... 
           (miejscowość)             (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie moich danych 
osobowych w celach kredytowych z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, 
wykorzystania i ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)  
 
…………………………… dnia ………………                    ………………………………………………... 
           (miejscowość)             (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

Oświadczenie 
 
Ja niŜej podpisany(a) legitymujący się dowodem osobistym seria …………nr ……………………... 

wydanym przez ……………………………………………... oświadczam, iŜ: 

jestem: kawalerem/panną, wdową/wdowcem, rozwiedziony(a), w separacji, rozdzielność 

majątkowa*  

         ………………………………….. 
                                   (czytelny podpis) 
 
* niepotrzebne skreślić, **dotyczy kobiet, *** dotyczy nowego dowodu osobistego 


