S6/I6/KSWP

Dane Przedsiębiorcy
Nazwa ...........................
Adres ............................ .
NIP .................................
REGON ..........................

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 105 ust 4a. i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2017, poz. 1876)
w związku z ar. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz.1015) w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma i adres przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)

niniejszym upoważniam
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie informacji za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej z InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.
i Związków Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec
banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych)
lub braku danych o takim zadłużeniu.

…………………………….

……………………………………

miejscowość i data

pieczęć i podpis/y

Dokument wewnętrzny KSWP
- rozpowszechnianie i powielanie bez zgody Dyrektora i Pełnomocnika Jakości zabronione

S6/I6/KSWP
Dane Konsumenta
Imię i nazwisko ... ……………………….. .
Adres zamieszkania .............................
Adres zameldowania ............................ .
Nr i seria dokumentu tożsamości ......... .
Data urodzenia ..................................... .
Nr PESEL. ............................................
(pola nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL)

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz.1015) oraz na podstawie art. 105 ust 4a. i 4a¹ ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2017, poz. 1876) w związku z art. 13

ustawy

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko Konsumenta)

niniejszym upoważniam,
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej z InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor)

dotyczących mnie informacji gospodarczych

oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych
(dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

…………………………..

……………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis konsumenta

Dokument wewnętrzny KSWP
- rozpowszechnianie i powielanie bez zgody Dyrektora i Pełnomocnika Jakości zabronione

