
Załącznik nr 4.2 do Metodyki oceny ryzyka kredytowego transakcji kredytowych  na cele konsumpcyjne 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

UZYSKIWANYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Oświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stempel firmowy Wnioskodawcy/Poręczyciela1  

            

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Poręczyciela1 PESEL 
 
I. OGÓLNE INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1.  Ja niżej podpisany/a oświadczam, że działalność gospodarczą pod nazwą: 

      

Nazwa albo firma 

Adres siedziby                   

 Ulica Nr domu Nr lokalu 

            

Miejscowość Kod pocztowy 

NIP:        

prowadzę od dnia       i na dzień złożenia wniosku nie zaprzestałem/łam i nie zawiesiłem/łam jej prowadzenia. 

 

2.  Oświadczam, że2: 

 nie toczy się wobec mnie / mojej firmy postępowanie egzekucyjne  

 toczy się wobec mnie / mojej firmy postępowanie egzekucyjne 

 nie toczy się wobec mnie / mojej firmy postępowanie upadłościowe 

 toczy się wobec mnie / mojej firmy postępowanie upadłościowe 

 nie posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec innych banków lub firm leasingowych 

 posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec innych banków lub firm leasingowych 

 
 
 
II. DANE O DOCHODACH I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

(wypełnia osoba, która przedstawia w Banku dokumenty  finansowe) 

1. Miejsce prowadzonej działalności (uzupełnić jeśli inny niż adres siedziby) 

                   

 Ulica Nr domu Nr lokalu 

 
            

 Miejscowość  Kod pocztowy 

            

2. Rozliczam się z Urzędem Skarbowym w formie 2: 

  księgi przychodów i rozchodów         pełnej księgowości         

 według 2  progresywnej skali podatkowej  stawki podatku liniowego 

  ryczałtu ewidencjonowanego 

  karty podatkowej 

3.  Forma prawna działalności gospodarczej 2: 

                                                                        
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Zaznaczyć właściwe 



  Jednoosobowa działalność gospodarcza  Spółka cywilna       Spółka jawna  Spółka partnerska 

  Spółka komandytowa  Spółka komandytowo- akcyjna   Jednoosobowa działalność – wolny zawód 

4.  Działalność sezonowa 2  TAK  NIE 

5.  Przychód z działalności gospodarczej 3       

6.  Wartość nieruchomości właściciela w PLN 4 
      

7.  Wartość nieruchomości firmy w PLN 5       

8.  Majątek firmy 5 5       

 
III. DANE O DOCHODACH  

(wypełnia osoba, która dokumentuje dochód tylko w formie oświadczenia) 

W okresie ostatnich 12 miesięcy średni miesięczny dochód netto (po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)  

wyniósł       zł 

słownie złotych       

1.  Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej2: 

 nie posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne   

 posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne   

2. Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej2: 

 nie posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu zobowiązań podatkowych    

 posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu zobowiązań podatkowych    

 
Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
Oświadczam jednocześnie, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenia wypełnione niewłaściwie, niekompletnie lub nieczytelnie  nie będzie honorowane. 
 
Upoważniam PKO Bank Polski S.A. do weryfikacji danych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
  

     

Podpis Wnioskodawcy/Poręczyciela1  Miejscowość    Data 

 
 
 
 
 
 

                                                                        
3  Przychód z działalności gospodarczej z ostatnich 12 miesięcy. 
4  Pole wymagane w przypadku wniosku o pożyczkę gotówkową jeżeli zaangażowanie kredytowe w transakcje konsumpcyjne > 100 000 PLN 
5  Uzupełnić w przypadku przedsiębiorców prowadzących ewidencję księgową w formie księgi przychodów i rozchodów lub w formie pełnej księgowości 


