FORMULARZ OŚWIADCZENIA O SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA, DOTYCZĄCY ZAWARCIA
UGODY W SPRAWIE SPŁATY ZADŁUŻENIA Z EWENTUALNYM ZANIECHANIEM DZIAŁAŃ
WINDYKACYJNYCH.

NUMER KLIENTA: ………………………………….
Sporządzono w dniu ………………………………. w ………………………………………………………….
(miejscowość)

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:
……………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………..…………………………….,
Tel: ………………………………………
Niniejszym oświadczam, że moje miesięczne dochody wynoszą: ……………………………..………................
Źródłem moich dochodów jest: ……………………………………………………………………….……………….
(np.: praca, emerytura, renta, działalność gospodarcza, rolnictwo, zasiłek, stypendium, inne)

Na sytuację finansową mojego gospodarstwa domowego mają wpływ:
Dochody małżonka/i: …………………………………………………………………………………….......……….
Źródło dochodów małżonka/i: …………………………………………………………………………...................
Liczba osób w gospodarstwie ……………………….….. w tym dzieci na utrzymaniu: …………...…………..
Kwota miesięcznych obciążeń finansowych: ……………………………………………………………………...…
(np.: alimenty, zajęcia komornicze, spłaty windykacyjne, kredyty, pożyczki, inne)

W skład mojego majątku wchodzą:
Mieszkanie / dom: ………………………………....……………………………………………….............................
……………………………….……………………………………………………………………………………………
(adres, rodzaj własności: komunalne, spółdzielcze, własnościowe oraz wartość rynkowa)

Inne nieruchomości:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(działki rolne, budowlane, lasy, inne – o wartości rynkowej)

Ruchomości:
……………………………………………………………………………………….……………………………………

(samochody, maszyny rolnicze, inne – o wartości rynkowej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych.

……………………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie

…………..…………………………………..
Podpis przyjmującego oświadczenie

Informujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe podlegają ochronie prawnej i są przetwarzane przez obecnego właściciela Wierzytelności wyłącznie w
celu i zakresie koniecznym do wyegzekwowania wierzytelności wynikającej z zawartej z Panem/Panią/Państwem umowy. Ma/ją Pan/Pani/Państwo prawo do
wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Administrator danych, działając zgodnie z zasadą adekwatności danych wyrażoną w art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, celu zapewnienia by dane
osobowe były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, zobowiązany jest do aktualizacji danych wykorzystując
do tego dane przedstawione przez Panią/Pana w niniejszym formularzu.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki Grupy ULTIMO, podmioty współpracujące z tymi spółkami, następców prawnych tych
spółek a także na wzajemne udostępnianie danych w ramach tych Spółek w celu oferowania produktów i usług finansowych, dalszego przetwarzania danych
przy wykonywaniu tych usług oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach również z innymi pozyskanymi danymi. Powyższa zgoda
obejmuje przesłanie informacji handlowych również za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

………………………………………………
Podpis deklarującego
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