
 

VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, 

NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale zakładowym 25.000.000,00 zł w całości opłaconym. 

OŚWIADCZENIA 

 

DANE KREDYTOBIORCY 

  

Nazwisko i imię Kredytobiorcy lub osoby reprezentującej 

Kredytobiorcę 

 

 

PESEL (w przypadku klientów nie posiadających numeru pesel należy 

wskazać datę urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości):  

 

dalej jako „Kredytobiorca”  

 

Dane kontaktowe Kredytobiorcy 

Nr telefonu kontaktowy:  

Adres e-mail (obligatoryjnie do przesłania potwierdzenia realizacji wniosku/ harmonogramu): 

 

DANE UMOWY KREDYTU: 

Numer Umowy Kredytu 

 

dalej jako „Umowa Kredytu” lub „Kredyt.” 

 

 

 

OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY DO WNIOSKU: 

Informacje dodatkowe 

Powód (przyczyna) złożenia wniosku:   
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym będących na utrzymaniu Kredytobiorcy: 
 

Osobiste wydatki miesięczne (miesięczne koszty utrzymania): _____________PLN 
 

Dochód netto łącznie ze wszystkich źródeł: _____________PLN 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingowych (także firmowych) 

Tytuł zobowiązania (wierzyciele) 

Kwota do spłaty 

Waluta zobowiązania 

Miesięczna wysokość raty ( z podziałem na kapitał i odsetki) 

Tytuł zobowiązania (wierzyciele) 

Kwota do spłaty 



Waluta zobowiązania 
 
 
 

Miesięczna wysokość raty ( z podziałem na kapitał i odsetki) 

Tytuł zobowiązania (wierzyciele) 

Kwota do spłaty 

Waluta zobowiązania 

Miesięczna wysokość raty ( z podziałem na kapitał i odsetki) 

 

Zobowiązania pozostałe: 

Orzeczone wyrokiem lub nakazem sądowym, wynikających z decyzji administracyjnych lub ustalonych w ugodzie sądowej, bądź 
ugodzie bankowej: _________________________  

Inne zobowiązania pozabankowe: __________________________________________________________  

 

Oświadczenia pozostałe: 

Oświadczam, że przeciwko mnie nie jest / jest prowadzone** postępowanie egzekucyjne:  
sygn. akt KM __________________________, kwota dochodzonej wierzytelności ______________ PLN 

Oświadczam, że jestem/ nie jestem podmiotem postępowania upadłościowego.  
Jeśli tak, proszę o wskazanie tytułu: _____________________________________  

Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie wniosku nie zwalnia mnie z obowiązku regulowania rat zgodnych z aktualnym 
harmonogramem. 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data   Podpis Kredytobiorcy/ Osób reprezentujących Kredytobiorcę  

(wymagany Kredytobiorcy /Osoby reprezentującej Kredytobiorcę)  
 

 


