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    FORMULARZ B – OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

Wypełniany przez: 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
 każdego ze wspólników spółki nie posiadającej osobowości prawnej (spółki cywilnej, jawnej, komandytowej) 
 poręczycieli – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
każdego ze wspólników spółki nie posiadającej osobowości prawnej (spółki cywilnej, jawnej, komandytowej) 
 

Imię i nazwisko 
 
.................................................................................... 
 
 telefon kontaktowy .................................................... 

Dokładny adres zamieszkania 
 
ulica ................................................................................................. nr ...................... 
 
miejscowość ................................................................................. kod ...................... 

PESEL : 

 
Stan majątkowy – nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy 
 
Nieruchomości: 

Rodzaj, adres, powierzchnia Nr Księgi Wieczystej 
Udział we 
własności 

(%) 

Aktualna wartość 
rynkowa (zł) 

Obciążenie hipoteki (kwota, 
wierzyciel) 

 ……/……………./…….    

 ……/……………./…….    

 ……/……………./…….    

 

Ruchomości: 
marka, model samochodu, typ maszyny, 
urządzenia 

Udział we 
własności (%) aktualna wartość rynkowa (zł) 

zastaw, przewłaszczenia, obciążenia, kwota, 
tytuł 

        

        

        
 

Papiery wartościowe, lokaty bankowe, udziały w spółkach 

rodzaj Wartość (zł) zastaw, przewłaszczenie (na rzecz) 

      

      

      
 
Główne źródła przychodów (miejsce zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, itp.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sytuacja prawno – majątkowa współmałżonków                                                                   

 Stan wolny 
 Brak umowy majątkowej między małżonkami (wspólność majątkowa ustawowa) 
 Rozdzielność majątkowa (należy załączyć akt notarialny) 
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W przypadku „Brak umowy majątkowej między małżonkami” należy podać dane współmałżonka:                                                                
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………… 
 
Nr PESEL: ………………………………………………………………. 

 
 
Łączne dochody brutto rodziny (gospodarstwa domowego) [zł] za ostatni rok                 
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

 
Obciążenia gospodarstwa domowego z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń  lub inne obciążenia majątku (hipoteki, przewłaszczenia , 
blokady rachunku  

Bank/pożyczkodawca/  
na rzecz kogo udzielone 

poręczenie   

wysokość kredytu / 
pożyczki/obciążenia  

 [zł] 

termin ostatecznej 
spłaty/wygaśnięcia 

obciążenia  

kwota pozostała 
do spłaty [zł] 

wysokość 
miesięcznej raty 

[zł] 

zabezpieczenie 
rodzaj obciążenia, co 

jest obciążone,  

      
      
      

TUiR WARTA S.A zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji potrzebnych, według oceny TUiR „WARTA” S.A, 
do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia gwarancji oraz do żądania dokumentów i informacji dodatkowych jak również potwierdzenia dokumentów i informacji 
przekazywanych. Przekazywane przez Wnioskodawcę informacje służą TUiR WARTA S.A. wyłącznie do celów związanych z działalnością 
ubezpieczeniową. 
 
Niniejszym oświadczam, iż informacje podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe, według mojej najlepszej wiedzy i przekonania. 
 
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i 
przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne informacje Administratora danych osobowych zostały załączone do niniejszego formularza. Dostępne są również na stronie 
www.warta.pl  
Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę i zobowiązuję się przekazać te informacje również innym 
osobom, których dane są wskazane w niniejszym formularzu.  
 
 
 
 
..........................................................                                                                                ........................................................................................ 
             miejscowość, data                                                  podpis składającego oświadczenie 

 
 


