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Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak „-” 

INFORMACJA O KLIENCIE    
Procedura uproszczona 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY 

Nazwa Wnioskodawcy lub pieczęć firmowa: Nr NIP:  

Telefon kontaktowy: 

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy: 

 

………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………. 

2. OSOBY REPREZENTUJĄCE WNIOSKODAWCĘ 

Imię i nazwisko: Nr dowodu osobistego: 

Adres zamieszkania: Nr PESEL: 

Imię i nazwisko: Nr dowodu osobistego: 

Adres zamieszkania: Nr PESEL: 

Imię i nazwisko: Nr dowodu osobistego: 

Adres zamieszkania: Nr PESEL: 

3. INFORMACJA O WSPÓLNIKACH, WŁAŚCICIELACH (nie dotyczy sp. z o.o., S.A. i spółdzielni) 

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): 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY PODEJMUJĄCEJ STRATEGICZNE DECYZJE U WNIOSKODAWCY 

Doświadczenie w aktualnej branży (w latach): 

Wykształcenie: podstawowe , zawodowe , średnie , licencjackie , wyższe  
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5. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 

Faktyczny przedmiot prowadzonej działalności: 

Kraj prowadzenia działalności: Polska , inny kraj  

Księgowość prowadzona przez: właściciela /osobę spokrewnioną , biuro rachunkowe , pracowników u Wnioskodawcy , inne  

Liczba pracowników: brak , jeden , od 2 do 3 , od 4 do 5 , od 6 do 9 , od 10 do 50 , od 51 do 100 , powyżej 100  

6. INFORMACJA O KLIENTACH WNIOSKODAWCY 

Liczba klientów: jeden , od 2 do 3 , od 4 do 5 , od 6 do 9 , od 10 do 50 , powyżej 50  

7. DANE FINANSOWE WNIOSKODAWCY1 

Rodzaj prowadzonych ksiąg w roku poprzednim:  

księga przychodów i rozchodów , karta podatkowa , pełna księgowość , ryczałt ewidencjonowany , rolnik  

Rodzaj prowadzonych ksiąg w roku bieżącym:  

księga przychodów i rozchodów , karta podatkowa , pełna księgowość , ryczałt ewidencjonowany , rolnik  

 

 Ostatni rok obrachunkowy (rrrr):  

 

Okres bieżący, narastająco od początku roku do końca miesiąca 

(mm-rrrr): 

 

Przychód zł zł 

Dochód brutto* zł zł 

*w przypadku straty wpisać z minusem, w przypadku ryczałtu/karty podatkowej pozostawić pole puste 

8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH 

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  

 

Zadłużenie Wnioskodawcy w bankach lub instytucjach finansowych (poza grupą Santander Bank Polska S.A.) - związane i niezwiązane z 

działalnością gospodarczą: 

Kredytowe: 

zł 

Leasingowe2: 

zł 

1 Należy podać informacje finansowe wynikające z prowadzonej dokumentacji księgowej. 
2 Suma rat netto do spłaty oraz ostatniej wpłaty (wartości wykupu) z tytułu umów leasingowych poza grupą Santander Bank Polska S.A. 


