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OŚWIADCZENIE POSIADACZA RACHUNKU W ZWIĄZKU Z 

WYDANIEM FIRMOWEJ KARTY KREDYTOWEJ  

Oświadczenie Posiadacza rachunku w związku z wydaniem kart/y* kredytowej/-ych*  
PKO Euro Biznes do rachunku firmowego  
 

 
 
 
W związku wystąpieniem o wydanie karty kredytowej PKO Euro Biznes do rachunku firmowego Posiadacz rachunku, oświadcza, że:  
 
1)   w ostatnim roku obrotowym Posiadacz rachunku osiągnął dochód, a straty z lat ubiegłych (o ile zostały poniesione) zostały już rozliczone, 
2)   na dzień wystąpienia o kartę suma przyznanych Posiadaczowi rachunku odnawialnych limitów kredytów obrotowych (kredyt w rachunku  

bieżącym, kredyt odnawialny w linii oraz limit kart kredytowych) wraz z wnioskowanym limitem karty kredytowej nie jest większa od  
2-krotności średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym , 

3)    na dzień wystąpienia o kartę suma miesięcznych rat kredytów inwestycyjnych i kredytów obrotowych nieodnawialnych spłacanych w  ratach 
zaciągniętych przez Posiadacza rachunku jest nie większa niż 50% średniomiesięcznego dochodu (zysku) netto uzyskanego w ostatnim roku 
obrotowym, 

4)   zobowiązania Posiadacza rachunku wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków oraz innych instytucji finansowych regulowane są  
terminowo i aktualnie nie występują zaległości z tytułu  zobowiązań wobec ww. instytucji, 

5)   bilans sporządzony przez zarząd  nie wykazuje straty naruszającej kapitał zapasowy, rezerwowy i zakładowy w stopniu wymagającym zwołania 
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu  podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 233 
lub 397 Kodeksu spółek handlowych**, 

6)   wobec Posiadacza rachunku nie toczą postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność l ub 
zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych i nie występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia w przyszłości tych 
postępowań, 

7)    nie została ogłoszona upadłość Posiadacza rachunku, nie został rozpoczęty proces jego likwidacji, ani działalność Pos iadacza rachunku nie 
została zawieszona 

8)    w okresie ostatniego roku przed wystąpieniem o kartę nie wszczęto przeciwko Posiadaczowi rachunku postępowania egzekucyjnego w związku 
z wykonywaną działalnością gospodarczą, 

9)    dokumenty rejestrowe Posiadacza rachunku posiadane przez Bank w związku z prowadzeniem rachunku bieżącego (zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowa spółki bądź statut, zaświadczenie REGON, zaświadczenie 
NIP, inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa np. koncesje, 
zezwolenia, są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. 

 
 
 
 
OŚWIADCZENIA 
 
Upoważniam* / nie upoważniam* PKO BP SA na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 
do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio przez Bank do biur i nformacji 
gospodarczej o udostępnianie informacji gospodarczych, dotyczących moich zobowiązań. Upoważnienie jest ważne przez okres 60 dni od daty 
wyrażenia pisemnej zgody.  
 
Wiarygodność informacji podanych w niniejszym oświadczeniu stwierdzam/y własnoręcznym podpisem.  
Świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 par. 1 i 2 Kodeksu karnego jednocześnie oświadczamy/y pod rygorem  
wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart kredytowych PKO Euro Biznes, że informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 
 
Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu/pożyczki /poręczenia/gwarancji lub  
mogących w inny sposób narazić PKO Bank Polski SA na straty, zebrane dane PKO Bank Polski SA może przekazać do Systemu Bankowy  
Rejestr, prowadzonego przez  Związek Banków Polskich. 
 

 

 

 

 

 

  

      

data    Podpis i pieczęć Posiadacza rachunku 

 
 

* niepotrzebne skreślić  

** Dotyczy spółek kap itałowych 

 


