
Załącznik nr 2  
do Instrukcji kredytowania klientów instytucjonalnych  

w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu  
wprowadzonej Uchwałą Zarządu Banku z dnia 01.12.2020 r.  

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy  

w Kędzierzynie-Koźlu                                                         Grupa BPS 
 

Oddział w ……………………   

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY 

dotyczy osób fizycznych  
WNIOSKODAWCY*/ PORĘCZYCIELA*/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA* 

 

I.  Informacje dotyczące osoby składającej oświadczenie:  
 

Wnioskodawca*/ Poręczyciel*/  

Dłużnik z tytułu zabezpieczenia* 

Współmałżonek  

Wnioskodawcy*/ Poręczyciela*/  

Dłużnika z tytułu zabezpieczenia* 

Imię i nazwisko 

  

Nazwisko rodowe 

  

Imiona rodziców 
  

Data i miejsce urodzenia 
  

Cechy dokumentu tożsamości 

(seria, numer, data wydania,  
przez kogo wydany) 

  

PESEL 
  

NIP 
  

Adres zamieszkania 

  

Nr telefonu 
  

Adres mailowy: 
  

Wykształcenie 

 

  

Zawód 

 

  

Stan cywilny 

 zamężna/żonaty 

 panna/kawaler 

 separacja 

 wdowa/wdowiec 

 rozwiedziona/y 

 zamężna/żonaty 

 panna/kawaler 
separacja 

 wdowa/wdowiec 
rozwiedziona/y 

Stosunki majątkowe między 
małżonkami 

 wspólnota majątkowa 
 rozdzielność majątkowa 

 wspólnota majątkowa 
 rozdzielność majątkowa 

Czy istnieją zobowiązania 

alimentacyjne (tak, nie) – jeśli tak, to 

podać ich wysokość  

  

Ilość osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, w tym:   

- ilość osób na utrzymaniu  

  

Obecne zatrudnienie 

miejsce pracy i adres nr tel. 

  

Miesięczne koszty utrzymania 

gospodarstwa domowego 

  

Dochód miesięczny netto 
  

Czy toczyło się lub toczy jakiekolwiek 

postępowanie sądowe (tak, nie) – jeśli 

tak, to kiedy i z jakiego tytułu: 

  

 

II. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM  



 2 

(jeżeli osoba składająca kwestionariusz osobisty pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, poniżej należy podać stan majątkowy obu 
współmałżonków) 

 

Nieruchomości (rodzaj, wartość rynkowa, adres, nr KW, Sąd prowadzący): 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

Pojazdy (marka, rok produkcji, wartość rynkowa): 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

Oszczędności:  

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

Inne:  

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

....................................................................................................... wartość  ..................................................... 

 

 

III. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że: 
a) posiadam/ nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach/instytucjach finansowych:  

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

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

b) posiadam/ nie posiadam* następujące zobowiązania bilansowe i pozabilansowe: poręczenia, gwarancje, zobowiązania leasingowe, 
zaciągnięte kredyty i pożyczki – w tym również konsumpcyjne) nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  

Nazwa instytucji finansowej 
Rodzaj zobowiązania 

(kredytu) 
Wysokość 

zobowiązania  

Wysokość raty 
kapitałowo - 
odsetkowej 

Ostateczny termin 
spłaty 

     

     

     

c) Oświadczam, że zalegam/ nie zalegam* ze spłatą zobowiązań wobec Banku/-ów, towarzystw leasingowych lub innych instytucji 
finansowych 

d) ubiegam się/ nie ubiegam się* o kredyt, pożyczkę lub gwarancję w innym banku* / instytucji finansowej* w kwocie:  
................................................................................................................................................................................................................ 

e) Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

Nazwa Organu 
Posiadane 
zaległości? 

Zaległość objęta ugodą? 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł 
itp. 

 NIE  TAK  NIE  TAK  NIE DOTYCZY  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z 
tytułu składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne 
Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy  

 NIE  TAK  NIE  TAK  NIE DOTYCZY  

Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od 
nieruchomości (o ile dotyczy) 

 NIE  TAK  NIE  TAK  NIE DOTYCZY  

 

2. Oświadczam, że toczy/ nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe* / administracyjne*/ cywilne* / karne* i inne mogące mieć wpływ 
na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.  

3. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został/ nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania 
naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

4. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* udziałowcem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu i posiadam .............. 
udziałów Banku. 
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6. Oświadczam, że łączą/ nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Banku 
lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie Banku (podać charakter powiązań, osobę powiązaną): 
……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

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

7. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo* / majątkowo* / organizacyjnie* są/ nie są* udziałowcam i 
Banku: …........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”.  

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu Karnego, że wszystkie podane przeze mnie 
informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia niniejszego kwestionariusza. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez 
Bank podanych powyżej informacji 

 
 
 
 
.....................................................                     ..................................................................... 

miejscowość, data                                /podpis osoby składającej kwestionariusz/ 
                  
 
 
 

      ……………………………………………….. 
                                                    /podpis Współmałżonka/ 

Podpis pracownika Banku ………………………………………… 
 
* niepotrzebne skreślić 


