Obowiązuje od 01.10.2020 r.

Nazwa lub pieczęć firmowa Wnioskodawcy

INFORMACJE DODATKOWE ORAZ OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH
ZOBOWIĄZANIACH POZA GRUPĄ SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak „-”

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, FAKTORINGU, WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I INNYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia (mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty kapitałowej

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia (mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty kapitałowej

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia (mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty kapitałowej

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia (mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty kapitałowej

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia (mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty kapitałowej

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

2. SUBWENCJA Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
Nazwa banku pośredniczącego w wypłacie

Data przyznania (mm-rrrr)

Kwota przyznanej subwencji

Nazwa banku pośredniczącego w wypłacie

Data przyznania (mm-rrrr)

Kwota przyznanej subwencji

Nazwa banku pośredniczącego w wypłacie

Data przyznania (mm-rrrr)

Kwota przyznanej subwencji

tys. zł

tys. zł

tys. zł
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3. ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE, W TYM NAJEM ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWY
Leasingodawca

Rodzaj leasingu: LO

, LF

Kwota pozostająca do spłaty wraz z wykupem

Przedmiot leasingu

Suma rat leasingu na najbliższe 12 m-cy w tys. PLN (netto)

tys. zł

tys. zł

Leasingodawca

Rodzaj leasingu: LO

, LF

Kwota pozostająca do spłaty wraz z wykupem

Przedmiot leasingu

Suma rat leasingu na najbliższe 12 m-cy w tys. PLN (netto)

tys. zł

tys. zł

Leasingodawca

Rodzaj leasingu: LO

Przedmiot leasingu

, LF

Kwota pozostająca do spłaty wraz z wykupem

Suma rat leasingu na najbliższe 12 m-cy w tys. PLN (netto)

tys. zł

tys. zł

Leasingodawca

Rodzaj leasingu: LO

Przedmiot leasingu

, LF

Kwota pozostająca do spłaty wraz z wykupem

Suma rat leasingu na najbliższe 12 m-cy w tys. PLN (netto)

tys. zł

tys. zł

Leasingodawca

Rodzaj leasingu: LO

, LF

Kwota pozostająca do spłaty wraz z wykupem

Przedmiot leasingu

Suma rat leasingu na najbliższe 12 m-cy w tys. PLN (netto)

tys. zł

tys. zł

4. ZAPŁACONE RATY LEASINGU OPERACYJNEGO
Ostatni rok obrachunkowy (rrrr)

Okres bieżący narastająco od początku roku do końca
miesiąca za który przedstawiane są informacje finansowe
(mm – rrrr)

Suma zapłaconych rat oraz opłat leasingowych (w
tym I opłata) zaksięgowanych w koszty działalności
operacyjnej*
* Dotyczy zobowiązań leasingowych w Santander Leasing i poza Grupą Santander Bank Polska S.A.

5. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH
Łączna wartość nieruchomości Wnioskodawcy

tys. zł

Łączna wartość nieruchomości Właścicieli/Wspólników

tys. zł

Obciążenie nieruchomości

%

Obciążenie nieruchomości

%

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE WNIOSKODAWCY
Należności przeterminowane

Zobowiązania przeterminowane

powyżej 60 do 180

tys. zł

tys. zł

dni powyżej 180 dni

tys. zł

tys. zł
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7. INFORMACJE DOTYCZĄCA WPŁYWÓW I WYDATKÓW W WALUCIE OBCEJ (WYPEŁNIĆ TYLKO WTEDY, JEŻELI WALUTA UMOWY MA BYĆ INNA NIŻ ZŁ)
Rodzaj waluty

Udział przychodów uzależnionych od kursu walut

%

Udział kosztów uzależnionych od kursu walut

%

Średniomiesięczne przychody uzależnione od waluty obcej lub w walucie obcej za
okres co najmniej ostatnich 12 m-cy:

Średniomiesięczne koszty uzależnione od waluty obcej lub w walucie obcej wraz
z wnioskowaną ratą za okres co najmniej ostatnich 12 m-cy:

Wpływy z tytułu sprzedaży
produktów, towarów, usług

Rata kredytowa / leasingowa z odsetkami
Zakup materiałów, surowców,
towarów, paliwa

Inne przychody ( z wyjątkiem
pozycji jednorazowych)

Inne koszty (z wyjątkiem
pozycji jednorazowych)

RAZEM

RAZEM

II. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU/WSPÓLNIKACH (DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ /KAŻDEGO
WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ, JAWNEJ, PARTNERSKIEJ, KOMANDYTOWEJ, KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ)
1. INFORMACJA O WSPÓLNIKACH, WŁAŚCICIELACH
Imię i nazwisko
Stan cywilny: wolny

, żonaty/zamężna

Rozdzielność majątkowa: tak ☐ , nie ☐, nie dotyczy ☐
Imię i nazwisko małżonka(-ki)

Nr PESEL małżonka(-ki)

Adres zamieszkania małżonka(-ki)

Nr dowodu osobistego małżonka(-ki)

Imię i nazwisko
Stan cywilny: wolny

, żonaty/zamężna

Rozdzielność majątkowa: tak ☐ , nie ☐, nie dotyczy ☐
Imię i nazwisko małżonka(-ki)

Nr PESEL małżonka(-ki)

Adres zamieszkania małżonka(-ki)

Nr dowodu osobistego małżonka(-ki)

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OSOBISTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK, UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I INNYCH
Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia(mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty (kapitał + odsetki)

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia(mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty (kapitał + odsetki)

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia(mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł
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Zabezpieczenia

Kwota raty (kapitał + odsetki)

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia(mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty (kapitał + odsetki)

Nazwa instytucji finansowej

Data udzielenia(mm-rrrr)

Rodzaj finansowania

Kwota początkowa finansowania

Zabezpieczenia

Kwota raty (kapitał + odsetki)

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

Termin spłaty (mm-rrrr)

tys. zł

tys. zł

Kwota pozostająca do spłaty

tys. zł

Częstotliwość rat

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Czy Wnioskodawca lub którykolwiek ze wspólników Wnioskodawcy posiada lub posiadał w okresie ostatnich 3 lat przeterminowania w obsłudze zobowiązań z tytułu kredytów,
leasingu, innych zobowiązań finansowych, a tym samym posiada lub posiadał w okresie ostatnich 3 lat przeterminowane zobowiązania wobec banków, instytucji ustawowo
upoważnionych do udzielania kredytów, innych instytucji finansowych lub przedsiębiorców? tak , nie
Czy Wnioskodawca lub którykolwiek ze wspólników Wnioskodawcy ma zaległości wobec ZUS/KRUS, US, instytucji państwowych lub samorządowych, z tytułu podatków lub innych
należności publicznoprawnych? tak , nie
Czy wobec Wnioskodawcy lub któregokolwiek ze wspólników Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, windykacyjne, karne, karne skarbowe, układowe lub
upadłościowe? tak , nie
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za przekazywanie nieprawdziwych informacji, w szczególności odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 286 i 297 kodeksu
karnego, Wnioskodawca oraz reprezentanci Wnioskodawcy oświadczają, że wszelkie przekazane przez nich informacje oraz dokumenty do oceny sytuacji ekonomicznej i prawnej
Wnioskodawcy oraz będące podstawą zawarcia umowy leasingu / pożyczki, w tym informacje wskazane wyżej, są wiarygodne, prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym.
Wnioskodawca / reprezentanci Wnioskodawcy oświadczają, że Wnioskodawca prowadzi wskazaną do Santander Leasing S.A. działalność gospodarczą / zarobkową
w sposób zorganizowany i ciągły, uzyskuje z tej działalności przychody i w ramach tej działalności wnioskuje do Santander Leasing S.A. o udzielenie finansowania i
zawarcie umowy leasingu / pożyczki oraz umów towarzyszących.
Wnioskodawca upoważnia Santander Bank Polska, Santander Leasing S.A. podmioty z Grupy Santander Bank Polska S.A., a także podmioty świadczące na rzecz Santander
Leasing S.A. usługi na podstawie stałych umów o współpracy (dotyczy osób świadczących stałe usługi pośrednictwa, w szczególności doradców leasingowych oraz
przedstawicieli handlowych) do przekazywania informacji i dokumentów o stanie majątkowym Wnioskodawcy oraz o prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności
gospodarczej, wzajemnego udostępniania między tymi podmiotami informacji objętych tajemnicą bankową (co stanowi upoważnienie Wnioskodawcy w myśl art. 104 ust. 3
ustawy Prawo Bankowe), w celu dokonania oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy lub zawarcia i wykonania umowy leasingu / pożyczki.
Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy wyraża zgodę aby Santander Leasing S.A. dokonywał weryfikacji oświadczeń złożonych przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku
oraz innych informacji i danych przekazanych przez Wnioskodawcę Santander Leasing S.A. w związku z ubieganiem się o udzielenie finansowania, w tym poprzez
wizytację miejsca prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub siedziby Wnioskodawcy, przy udziale osób trzecich świadczących na rzecz Santander Leasing
S.A. usługi na podstawie stałej umowy o współpracy.
Wnioskodawca potwierdza, że została mu przekazana do zapoznania się Polityka przetwarzania danych osobowych.
Wnioskodawca został ponadto poinformowany, że Polityka przetwarzania danych osobowych jest również dostępna na stronie internetowej Santander Leasing S.A.
www.santanderleasing.pl . Niezależnie od czynności podejmowanych przez Santander Leasing S.A., Wnioskodawca poinformuje inne osoby, których dane osobowe są
przekazywane do Santander Leasing S.A. w procesie ubiegania się o udzielenie finansowania i zawarcie umowy leasingu / pożyczki o zasadach przetwarzania danych
i o udostępnionej przez Santander Leasing S.A. Polityce przetwarzania danych osobowych.

Miejscowość i data

Pieczęć i podpis Wnioskodawcy lub czytelny podpis osoby
prowadzącej księgowość / biura rachunkowego
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