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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. 15 ust. 1 i art. 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), 

ja, …………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko konsumenta) 

niniejszym upoważniam,  

Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32 

(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do InfoMonitora Biura 

Informacji Gospodarczej S.A.) 

 

do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Canaletta 4 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich 

zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową,  uzyskanych przez InfoMonitor od 

Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 

Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek 

Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów 

informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących 

mojego 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  
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Dane Przedsiębiorcy 
Nazwa ……………………….. 
Adres ………………….  
NIP…………………….. 
REGON……………………… 

 

UPOWAŻNIENIE  

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997  

(t.j. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)  art. 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), 

,…………………………………………………………………………………………..  

(firma przedsiębiorcy, który wyraża zgodę na ujawnienie informacji o nim przez InfoMonitor Biura 

Informacji Gospodarczej S.A.) 

 

niniejszym upoważniam,  

Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32 

 (firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do InfoMonitora Biura 

Informacji Gospodarczej S.A.) 

 

do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Canaletta 4 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich 

zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od 

Związku Banków Polskich. 

Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia 

InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę 

bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 

udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim 

zadłużeniu.  

 

 

_________________________  _________________________ 

miejscowość i data   pieczęć i podpis przedsiębiorcy 


