Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie pożyczki
UWAGA: Dokonanie zmian poprzez usunięcie elementów w układzie graficznym niniejszego dokumentu będzie skutkować odrzuceniem wniosku.
W razie potrzeby Właściciel nieruchomości może rozszerzyć zakres informacyjny oświadczenia. Oświadczenie należy wypełnić w czytelny sposób.

1.

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Telefon stacjonarny / komórkowy / faks: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

KRS**:

5.

REGON:

6.

NIP:

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.”

………………………………………, ……-……-…………
(miejscowość)

(dd-mm-rrrr)

………………………………………………………………
(pieczątka firmowa, czytelny podpis osób
upoważnionych do reprezentacji Podmiotu)

* - niewłaściwe skreślić.
** - jeżeli dotyczy.
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Upoważnienie:
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 2357 ze zm.)
w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U. 2020 poz. 389 ze zm.), w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma i adres przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)

niniejszym upoważniam/y Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą 61-823 Poznań ul. Piekary
19 do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków
Polskich (ZBP) dotyczących mojego/naszego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam/y Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą 61-823 Poznań ul. Piekary
19 do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój/nasz temat do Rejestru BIG InfoMonitor
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

………………………………………, ……-……-…………
(miejscowość)

(dd-mm-rrrr)

………………………………………………………………
(pieczątka firmowa, czytelny podpis osób
upoważnionych do reprezentacji Podmiotu)
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