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Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, adres) 
- posiada  / nie posiada  zaległości z tytułu podatków (wobec US)** 
- posiada  / nie posiada  zaległości z tytułu obowiązkowych składek na\ ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy (ZUS/KRUS)** 
- posiada  / nie posiada  zaległości z tytułu spłaty zobowiązań takich jak pożyczki, kredyty, leasing, dzierżawa, najem długoterminowy itp.** 
- posiada następujące zobowiązania (w przypadku, gdy podmiot nie posiada zobowiązań należy wpisać: „nie posiada”: 

kredyty/pożyczki: 

Kredytodawca/Pożyczkodawca 
Okres kredytu 

od – do 
Wartość umowy 

początkowa (w zł) 
Kapitał pozostający 

do spłaty (w zł) 
Rata miesięczna 

(w zł) 
Typ kredytu (inwestycyjny/obrotowy) 

sposób zabezpieczenia 

      

      

      

      

      

      

leasing: 

Leasingodawca 
Okres leasingu 

od – do 
Wartość umowy 

początkowa (w zł) 
Kwota pozostająca 

do spłaty (w zł) 
Rata miesięczna 

netto (w zł) 
Przedmiot leasingu 

Rodzaj leasingu 
(operacyjny/finansow

y) 
       

       

       

       

       

       

inne zobowiązania (np. z tyt. gwarancji, poręczeń, dzierżawy, najmu długoterminowy itp.) 

Nazwa instytucji 
Okres zobowiązania 

od – do 
Wartość umowy 

początkowa (w zł) 
Kapitał pozostający 

do spłaty (w zł) 
Rata miesięczna 

(w zł) 
Przedmiot umowy 

Zabezpieczenie 
umowy 

(rodzaj, kwota) 
       

       

       

 
W przypadku wymagalnych zobowiązań niespłacanych terminowo należy wskazać: wierzyciela (pełną nazwę), kwotę zaległości (określając walutę: zł, CHF, inne) 
oraz ilość dni przeterminowania zobowiązania: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Posiadany majątek (w przypadku, gdy podmiot nie posiada majątku należy wpisać: „nie posiada”: 
Nieruchomości: 

Rodzaj nieruchomości 
Dokładny adres (kod, miejscowość, 

ulica, nr lokalu) 
Nr KW 

Powierzchnia 
m2 

Wartość rynkowa 
(zł) 

Obciążenie 
(rodzaj i kwota) 

      

      

      

Środki transportu: 

Typ, marka, model Rok produkcji Wartość rynkowa (zł) Obciążenie (rodzaj i kwota) 

    

    

    

    

    

    

Najbardziej wartościowe maszyny i urządzenia: 

Rodzaj, marka, model Rok produkcji Wartość rynkowa (zł) Obciążenie (rodzaj i kwota) 
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Lokaty / papiery wartościowe: 

Rodzaj Wartość (zł) Data zakończenia 
umowy/wykupu 

Odnawialne/bez terminu Obciążenie (rodzaj i kwota) 

     

     

     

     

 
Podstawowe dane finansowe przedsiębiorstwa: 

 Przychód netto (zł) Zysk netto/ - strata (zł) Amortyzacja (zł) 

za rok bieżący do dnia ……………………………...    

za rok poprzedni ……………………………….…....    

 

Główne produkty, usługi, rodzaje 
działalności i ich procentowy udział 
w całości obrotów firmy 

 % 

 % 

 % 

 % 

 

Wymagalne i niezapłacone należności 
Wnioskodawcy (kwota) 

Przeterminowanie 30-60 dni Przeterminowanie 60-90 dni Przeterminowanie powyżej 90 dni 

   

 
Prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat: 

Organ egzekucyjny Kwota zadłużenia (zł) Wierzyciel Data zakończenia egzekucji 

    

    

    

 
 
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, oraz nie zagraża mu wszczęcie 
postępowania upadłościowego, układowego lub procedury zmierzającej do likwidacji prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej oraz, że postępowanie 
takie nie jest w stosunku do niego prowadzone, ponadto oświadczam, że wszystkie dane i informacje podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe 
i jestem w pełni świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. Niżej złożonym własnoręcznym podpisem poświadczam prawdziwość 
i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, w tym złożonych oświadczeń i dołączonych dokumentów - w celu zawarcia umowy leasingu jako 
Korzystający. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, dnia         podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
       (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 

 
Oświadczam, że w imieniu podmiotu, który reprezentuję wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody*na otrzymywanie informacji handlowej od Spółki pod firmą Premium 
Management S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, dnia             podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
  (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna) 

 

Oświadczam, że w imieniu podmiotu, który reprezentuję wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Spółkę pod firmą 
Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, dnia              podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
           (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
** zaznacz „x” we właściwym miejscu 
 


