Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

PEŁNOMOCNICTWO I ZGODA NA ZAWARCIE
UMOWY/ANEKSU
Ja:
Imię

Nazwisko

PESEL

obywatelstwo

data urodzenia
(jeśli brak nr PESEL)

Kraj urodzenia

Nazwa dokumentu
tożsamości1
Nazwa dokumentu
potwierdzającego
pobyt w PL2
(dotyczy
obcokrajowca)
Nazwa drugiego
dokumentu
tożsamości3
(dotyczy
obcokrajowca)

Seria i numer

Data ważności

Seria i numer

Data ważności

Seria i numer

Data ważności

Adres
zamieszkania

Nr telefonu

udzielam mojemu małżonkowi:
Imię

Nazwisko

Właścicielowi/
Wspólnikowi firmy

REGON

1. pełnomocnictwa do przekazania moich danych osobowych oraz złożenia w moim imieniu oświadczeń
wymaganych do wniosku o zaangażowanie/aneks dla przedsiębiorców, który mój małżonek złożył w ING Banku
Śląskim S.A., w dniu
.
2. zgody na zawarcie przez niego/nią z ING Bankiem Śląskim S.A.:
umowy o:
1

dla obywatela PL - dowód osobisty/paszport
dla obcokrajowca - paszport/dowód osobisty zagraniczny

2

wypełnij obligatoryjnie, jeśli Twoje dochody będą uwzględniane w analizie albo jesteś obywatelem Kraju Skrajnie Wysokiego Ryzyka (UHRC)

3

wypełnij, jeśli Twoje dochody nie będą uwzględniane w analizie i nie wypełniłeś dokumentu potwierdzającego pobyt w PL
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 udzielenie pożyczki do kwoty ...................................................................................... PLN
wraz z prowizją jeśli będzie ona kredytowana.
 udzielenie linii kredytowej do kwoty .......................................................................... PLN
 kartę kredytową do kwoty .......................................................................................... PLN
 gwarancję bankową do kwoty ................................................................................ PLN
aneksu do:
 umowy o linię kredytową dotyczącego podwyższenia kwoty linii kredytowej do ....................................... PLN
 umowy o kartę kredytową dotyczącego podwyższenia limitu karty kredytowej do ................................ PLN
 umowy o linię kredytową zmieniającego zabezpieczenie, zgodnie z wnioskiem wskazanym w pkt 1 tego
pełnomocnictwa
 umowy o pożyczkę zmieniającego zabezpieczenie, zgodnie z wnioskiem wskazanym w pkt 1 tego
pełnomocnictwa
 umowy o linię kredytową zwalniającego częściowo lub całkowicie zabezpieczenie, zgodnie z wnioskiem
wskazanym w pkt 1 tego pełnomocnictwa
 umowy o pożyczkę zwalniającego częściowo lub całkowicie zabezpieczenie, zgodnie z wnioskiem wskazanym
w pkt 1 tego pełnomocnictwa
 umowy o linię kredytową innego niż wskazane powyżej, zmieniającego treść umowy, zgodnie z wnioskiem
wskazanym w pkt 1 tego pełnomocnictwa
 umowy o kartę kredytową innego niż wskazane powyżej, zmieniającego treść umowy, zgodnie z wnioskiem
wskazanym w pkt 1 tego pełnomocnictwa
 umowy o pożyczkę innego niż wskazane powyżej, zmieniającego treść umowy, zgodnie z wnioskiem
wskazanym w pkt 1 tego pełnomocnictwa
 umowy o gwarancję bankową zmieniającego treść umowy, zgodnie z wnioskiem wskazanym w pkt 1 tego
pełnomocnictwa
i zaciągnięcie zobowiązań z niej/niego wynikających, w przypadku uzyskania decyzji pozytywnej do składanego
wniosku o zaangażowanie/aneks dla przedsiębiorców.

Oświadczenia
1. Oświadczam, że przed udzieleniem tego pełnomocnictwa zapoznałem/ zapoznałam się z treścią wniosku o
zaangażowanie/aneks dla przedsiębiorców, w tym z treścią oświadczeń.
2. Oświadczam, że moje inne obowiązkowe miesięczne obciążenia np. alimenty, renty, zobowiązania
pozabankowe (bez wydatków na utrzymanie, bez bankowych zobowiązań kredytowych) wynoszą
……………………… PLN. Jeśli posiadam inne miesięczne obciążenia, oświadczam, że spłacam je terminowo.
3. Oświadczam, że:
 nie jestem właścicielem/ współwłaścicielem przedmiotu zabezpieczenia,
 jestem właścicielem/ współwłaścicielem przedmiotu zabezpieczenia i załączam do
niniejszegopełnomocnictwa Formularz - Informacja dotycząca przedmiotu zabezpieczenia,
 wniosek dotyczy zaangażowania/aneksu dla przedsiębiorców bez zabezpieczenia.
4. Oświadczam, że:
 nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami,
 prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek albo wspólnie z innymi osobami i:
- załączam do niniejszego pełnomocnictwa Formularz - Informacja dotycząca firm powiązanych osobowo,
- bieżąca wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne jest:
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 ujęta w kosztach uzyskania przychodów (dotyczy formy rozliczenia z US w formie księgi
przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości), albo
 niewliczona do kosztów uzyskania przychodów, albo
 opłacana z innego źródła niż działalność (jakiego?)
 opłacana za granicą.
 posiadam inne źródło dochodu (jakie?) ________________________________________________________________
 nie posiadam innego źródła dochodu.
5. Oświadczam, że nigdy nie złożyłem/ nie złożyłam wniosku o:
 ogłoszenie upadłości, ani także nie toczy się wobec mnie postępowanie upadłościowe jak również
nie ogłoszono wobec mnie upadłości,
[podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe]
 wszczęcie jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego ani nie toczysię wobec mnie żadne z
takich postępowań.
[podstawa prawna: ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne]
6. Oświadczam, że nigdy nie złożono wniosku o:
 ogłoszenie upadłości, ani także nie toczy się wobec firmy postępowanie upadłościowe, ani upadłość
nie została ogłoszona, firma nie znajduje się w likwidacji ani nie podlega postępowaniu układowemu,
[podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe]
 wszczęcie jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego ani nie toczy się wobec firmy żadne z
takich postępowań.
[podstawa prawna: ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne]
7. Przyjmuję do wiadomości, że ING Bank Śląski sprawdzi dane o moich zobowiązaniach w Biurze Informacji
Kredytowej S.A. w Warszawie.
Bank, na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, jest uprawniony do przekazania do Biura
Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową w
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
8. W związku z tym, że mój małżonek wnioskuje o zawarcie umowy/aneksu z ING Bankiem Śląskim SA lub jest stroną
takiej umowy, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem BIK S.A. z
siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
Upoważnienie jest ważne przez okres 60 dni od jego udzielenia. Datą udzielenia upoważnienia jest data
podpisania niniejszego dokumentu. W przypadku odmowy udzielenia powyższego upoważnienia Bank może
odmówić zawarcia wnioskowanej umowy/ wnioskowanego aneksu.
9. Oświadczam, że otrzymałem/ otrzymałam od mojego małżonka Informację Banku o przetwarzaniu danych
osobowych oraz Klauzulę Informacyjną Biura Informacji Kredytowej S.A.
10. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom/ świadoma odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania kredytu w ING Banku Śląskim SA.
Zgadzam się, aby pracownik Banku telefonicznie potwierdził moje dane i oświadczenia podane w tym dokumencie.

__ - __- _ ___
Data (dd/mm/rrrr)
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