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Niniejszy dokument dotyczy stałych Klientów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 

 
 

 
…………………………………………… 

                                              (miejscowość, data) 

      
OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH ZOBOWIĄZANIACH WOBEC BANKÓW ORAZ INNYCH INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH 
 

  

 

W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

w Poznaniu oświadczam(y), że posiadam(y)/(Spółka posiada) następujące zobowiązania wobec banków oraz 

innych instytucji finansowych1: 

 

1. Umowa nr …………………………………………………………… w banku/instytucji o nazwie …………………………………………………… 

wysokość udzielonego zobowiązania (np. kredytu/pożyczki/leasingu) ……………………………………………………………………… 

stan zadłużenia na dzień ………………………………………………… wynosi …………………………………………………………………………… 

raty regulowane są terminowo/z opóźnieniami (jakie maksymalne) ………………dni (niewłaściwe skreślić) 

termin spłaty zobowiązania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zabezpieczenia zobowiązania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Umowa nr …………………………………………………………… w banku/instytucji o nazwie …………………………………………………… 

wysokość udzielonego zobowiązania (np. kredytu/pożyczki/leasingu) ……………………………………………………………………… 

stan zadłużenia na dzień ………………………………………………… wynosi …………………………………………………………………………… 

raty regulowane są terminowo/z opóźnieniami (jakie maksymalne) ………………dni (niewłaściwe skreślić) 

termin spłaty zobowiązania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zabezpieczenia zobowiązania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Umowa nr …………………………………………………………… w banku/instytucji o nazwie …………………………………………………… 

wysokość udzielonego zobowiązania (np. kredytu/pożyczki/leasingu) ……………………………………………………………………… 

stan zadłużenia na dzień ………………………………………………… wynosi …………………………………………………………………………… 

                                                           
1
Np. kredyty, pożyczki, leasingi. W przypadku osoby fizycznej należy podać zarówno zobowiązania firmowe, jak i prywatne. 

 

 

Wnioskodawca:  

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym/dokumentem osobistym) 
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raty regulowane są terminowo/z opóźnieniami (jakie maksymalne) ………………dni (niewłaściwe skreślić) 

termin spłaty zobowiązania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zabezpieczenia zobowiązania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zabezpieczenia zobowiązania ……………………………………………………………………………….……………………………………... 

 

4. Umowa nr …………………………………………………………… w banku/instytucji o nazwie …………………………………………………… 

wysokość udzielonego zobowiązania (np. kredytu/pożyczki/leasingu) ……………………………………………………………………… 

stan zadłużenia na dzień ………………………………………………… wynosi …………………………………………………………………………… 

raty regulowane są terminowo/z opóźnieniami (jakie maksymalne) ………………dni (niewłaściwe skreślić) 

termin spłaty zobowiązania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zabezpieczenia zobowiązania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że nie posiadam(y)/(Spółka nie posiada) innych zobowiązań wobec 

banków oraz innych instytucji finansowych. 

 

 

 

 

……..…………………………................ 

(podpis i pieczątka podmiotu składającego 

oświadczenie)  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą. 
 
Wyciąg  z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku  Kodeks Karny 
 

„Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji 
dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, 
dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu 
o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania 
z instrumentu płatniczego. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu 
wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.” 
  
 
 
 

 
 
 

……..…………………………................ 

                                                                                                      (podpis i pieczątka podmiotu składającego oświadczenie)  


