
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wypełniają osoby fizyczne (wystawcy i poręczyciele weksla)
w zakresie nie związanym z działalnością gospodarczą
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SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE

I. NIERUCHOMOŚCI

II. RUCHOMOŚCI

IV. ZOBOWIĄZANIA HIPOTECZNE

III. OSZCZĘDNOŚCI, PAPIERY WARTOŚCIOWE, LOKATY

imię i Nazwisko

Oświadczam, że posiadam:

Imię i Nazwisko Współmałżonka

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

PESEL

PESEL

Wspólnota majątkowa:    wolny    wspólnota majątkowa    rozdzielność majątkowa

Rodzaj:        dom mieszkalny        mieszkanie        grunty      

Rodzaj:        pojazdy        inne

Rodzaj:        kredyt mieszkaniowy        pożyczka hipoteczna        inne/waluta

Adres

Opis

Opis

Opis

Adres

Adres

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Wartość rynkowa (tys. PLN)

Obciążenia/nr KW

Obciążenia

Termin Spłaty

Obciążenia/nr KW

Obciążenia/nr KW

Obciążenia

Termin Spłaty

Obciążenia

Termin Spłaty

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miasto

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miasto
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jego stanu majątkowego są zgodne z prawdą.

2. Klient niniejszym oświadcza, że wobec Niego, jego współmałżonka (odnośnie 
majątku wspólnego), jak i co do jakiegokolwiek składnika majątku wskazanego 
powyżej:

a) nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne,
b) nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, w szczególności
żaden z rachunków bankowych ani innych składników majątku nie stanowi 
przedmiotu zajęcia komorniczego.

3. W celu związanym z niniejszym oświadczeniem, Klient wyraża zgodę na poro-
zumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną oraz oświadcza,
iż jest w pełni świadomy ryzyk związanych z porozumiewaniem się za pomocą 
poczty elektronicznej i nie będzie podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu
w stosunku do Millennium Leasing sp. z o. o.

a) Klient upoważnia Bank Millennium S.A. (Bank) do przekazywa-
nia Millennium Leasing sp.z o.o. na jej wniosek informacji dotyczących
posiadanego/nych przez Klienta rachunku/ów w Banku, innych produktów 
bankowych (kredytów, pożyczek, stanu zaległości wobec Banku, nadanego
przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzytelności z tytułu umowy/ów 
rachunku bankowego lub innych umów zawartych z Bankiem, obrotów re-
alizowanych na rachunku/ach w Banku lub w ramach współpracy z Bankiem, 
a także wszelkich dokumentów dotyczących Klienta oraz prowadzonej
przez Klienta działalności gospodarczej, w tym również o innych czynno-
ściach bankowych objętych tajemnicą bankową, będących w posiadaniu
Banku, w celu dokonania oceny zdolności Klienta do wykonywania
zobowiązań wynikających z umów leasingu (zdolności kredytowej) lub
w celu związanym z wykonaniem umowy leasingu, a także w celu ustalania 
zaangażowania wobec grupy Banku.
b) Klient wyraża zgodę na weryfikację informacji dotyczących jego
sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej w miejscu zamieszkania/pracy/
prowadzenia działalności gospodarczej, danych i informacji zawartych
w przekazanych lub złożonych dokumentach, we wszelkich dostępnych
publicznie źródłach, w tym w rejestrach, także za pośrednictwem
podmiotów, z którymi Millennium Leasing sp. z o.o. zawrze umowy w celu 
weryfikacji klientów lub usług, z których korzysta w celu zawarcia lub
wykonania umów leasingu;
c) Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 
13 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2018 
poz. 470 ze zm.) Wnioskodawca upoważnia Millennium Leasing sp. z o.
o., do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej
S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do
dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego,
za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, w rozumieniu ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych, z którymi Millennium Leasing sp. z o.
o. zawarła umowę o ujawnianie informacji gospodarczych (dalej: „biuro
informacji gospodarczej”). a także do pozyskiwania informacji gospodar-
czych z biur informacji gospodarczej, gromadzonych bezpośrednio przez te 
biura. Jednocześnie upoważniam Millennium Leasing do pozyskania z biura 
informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój 
temat do biura informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych firm
współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do prze-
twarzania Twoich danych kontaktowych w celu przekazywania Ci informacji 
handlowych firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o. Lista takich firm 
znajduje się na stronie www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych

Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez: 

a) złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista
aktualnych placówek dostępna jest na stronie wwww.millennium-leasing.pl)
b) korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. 
z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
c) przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

 Wyrażam zgodę/   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez 
Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podanych przeze 
mnie danych kontaktowych w celu przekazywania przez Millennium 
Leasing sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług firm współ-
pracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.

5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały
elektroniczne
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do
przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem
wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego
produktów i usług firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.,
kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące
produktów i usług Millennium Leasing sp. z o.o., ale również tych firm.

  Wyrażam zgodę/   Nie wyrażam zgody  na otrzymywanie od 
Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych 
lub marketingowych poprzez internetowy moduł systemu obsługi klientów 
dostępny przez stronę internetową, aplikacje mobilne, sms, pocztę 
elektroniczną, czat oraz wideorozmowy. Jestem świadomy, że zgodę mogę 
wycofać w dowolnym czasie poprzez:

a) złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista
aktualnych placówek dostępna jest na stronie wwww.millennium-leasing.pl)
b) korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. 
z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
c) przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl.

6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do
przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednic-
twem wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośrednie-
go dotyczącego produktów i usług firm współpracujących z Millennium
Leasing sp. z o.o., kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko
informacje dotyczące produktów i usług Banku, ale również tych firm.

   Wyrażam zgodę/    Nie wyrażam zgody  na używanie przez Millennium 
Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie połączenia telefonicznego oraz 
automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania 
komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego. Jestem 
świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez:

a) złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista
aktualnych placówek dostępna jest na stronie wwww.millennium-leasing.pl)
b) korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. 
z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
c) przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl

Miejscowość, data Podpis składającego Oświadczenie

Podpis Doradcy, w obecności którego złożono oświadczenie

Millennium Leasing sp. z o.o. informuje, że przekazała dokument „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium 
Leasing sp. z o.o.”, a Klient potwierdza niniejszym otrzymanie tego dokumentu

V. ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE

Rodzaj:        kredyt        karta kredytowa       pożyczka w RORa        inne/waluta

Opis

Opis

Opis

VI. OŚWIADCZENIA OSOBY FIZYCZNEJ
1. Klient oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje dotyczące 

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Saldo zadłużenia (tys. PLN)

Termin Spłaty

Termin Spłaty

Termin Spłaty
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