
 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- umowa o pracę - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy o pracę poprosimy Cię o jeden z poniższych dokumentów: 

 
 

Lp. Wymagany dokument Forma 
dokumentu 

Uwagi 

1 
Zaświadczenie o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniu  
 

Oryginał 

W przypadku zawodów i stanowisk, dla których 
ukształtowała się praktyka okresowego 
odnawiania umów zaświadczenie winno być 
uzupełnione o adnotację, że aktualna umowa 
jest kolejną umową o pracę zawartą z Klientem. 
W przypadku braku takiej adnotacji należy 
przyjąć jeden z dokumentów opisanych w pkt 2 i 
3. 

2 Poprzednia umowa o pracę  
 

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika Banku 

Stosowany zamiennie z dokumentem opisanym 
w pkt 3. 

3 
Świadectwo z poprzedniej 
pracy  
 

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika Banku 

Stosowany zamiennie z dokumentem opisanym 
w pkt 2.  
 
Dokument wymagany w przypadku osób o stażu 
krótszym niż 3 m-ce u danego pracodawcy 

4 

Kopia deklaracji podatkowej 
opatrzonej apostille i 
przetłumaczonej na język 
polski przez tłumacza 
przysięgłego 

Oryginał 
tłumaczenia i 
kserokopia 
deklaracji 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika Banku 

Dotyczy osób przebywających i zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę w krajach UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- emerytura - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu emerytury poprosimy Cię o: 

� jeden z następujących dokumentów: 

 

Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 

Ostatni odcinek emerytury  
 
(w przypadku emerytów otrzymujących 
świadczenie przekazem pocztowym) 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

2 

Zaświadczenie z ZUS o wysokości 
otrzymywanego świadczenia 
 
Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, 
kwotę świadczenia 

Oryginał 

3 
Wyciąg z konta osobistego w przypadku 
przekazywania świadczenia na rachunek 
bankowy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 Decyzja o przyznaniu emerytury  
Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

2 Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury 
Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- renta inwalidzka - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty inwalidzkiej poprosimy Cię o: 

� jeden z następujących dokumentów: 

 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 

Ostatni odcinek renty  
 
(w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie 
przekazem pocztowym) 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 

Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego 
świadczenia 
 
Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę 
świadczenia 

Oryginał  

3 
Wyciąg z konta osobistego w przypadku 
przekazywania świadczenia na rachunek bankowy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 
 
Decyzja o przyznaniu renty  
 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 Ostatnia decyzja o waloryzacji renty 
Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- renta rodzinna po zmarłym współmałżonku - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty rodzinnej poprosimy Cię o: 

� jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 

Ostatni odcinek renty 
 
(w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie 
przekazem pocztowym) 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 

Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego 
świadczenia 
 
Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę 
świadczenia 

Oryginał 

3 
Wyciąg z konta osobistego w przypadku 
przekazywania świadczenia na rachunek bankowy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 
 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 Decyzja o przyznaniu renty  

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 Ostatnia decyzja o waloryzacji renty 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- renta strukturalna - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty strukturalnej poprosimy Cię o jeden z dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 Decyzja o przyznaniu renty  

2 Ostatnia decyzja o 
waloryzacji renty 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Banku 
Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- zasiłek przedemerytalny - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu zasiłku przedemerytalnego poprosimy Cię o: 

� jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 
Ostatni odcinek zasiłku  
(w przypadku rencistów otrzymujących 
świadczenie przekazem pocztowym) 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 

Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego 
świadczenia 
 
Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę 
świadczenia 

Oryginał 

3 
Wyciąg z konta osobistego w przypadku 
przekazywania świadczenia na rachunek bankowy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 Decyzja o przyznaniu świadczenia 
Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 Ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia 
Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- wolne zawody - 
 
 
Jeżeli wykonujesz wolny zawód i otrzymujesz z tego tytułu dochody poprosimy Cię o: 

� jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 

Roczne zeznanie podatkowe 
za rok poprzedni, opatrzone 
potwierdzeniem ich przyjęcia 
przez US 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Banku 

2 

Oświadczenie o wysokości 
średnich miesięcznych 
dochodów netto w roku 
podatkowym 

Oryginał 

3 
Zaświadczenie lub dyplom 
potwierdzający prawo 
wykonywania zawodu  

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Banku 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 
Zaświadczenie z ZUS i US o 
braku wymagalnych 
zobowiązań 

Oryginał  

2 

Dowód opłacenia zaliczki na 
podatek dochodowy 
(miesięcznej lub kwartalnej)  
oraz składki ZUS za ostatni 
kwartał 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Banku 

3 
Oświadczenie Wnioskodawcy 
o braku  wymagalnych 
zobowiązań wobec US i ZUS  

Oryginał 

 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- działalność gospodarcza - zasady ogólne (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) - 
 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych poprosimy Cię o: 

� następujące dokumenty: 
 

Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 
Zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności 
gospodarczej lub odpis z KRS 

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika 
Banku 

W przypadku, gdy wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej jest starszy niż 3 
miesiące wymagane jest złożenie przez 
Wnioskodawcę oświadczenia zawierającego 
informację, iż dane zawarte we wpisie nie 
uległy zmianie. Oświadczenie takie powinno być 
umieszczone na kserokopii dokumentu. 

2 REGON  

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem 
Przez pracownika 
Banku 

 

3 
Oświadczenie o uzyskanych 
dochodach w roku podatkowym Oryginał  

4 
Roczne zeznanie podatkowe za 
rok poprzedni  

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika 
Banku 

 

 
ORAZ 
� jeden z poniższych dokumentów – jeżeli jesteś Klientem naszego Banku albo 
� dokumenty, o których mowa w punkcie 1 poniżej – jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku. 
 

Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 
Zaświadczenie z ZUS i US o 
braku zaległości Oryginał   

2 

Oświadczenie Wnioskodawcy o 
braku zaległości  wobec ZUS i 
US wraz dowodami wpłaty 
podatku dochodowego i składek 
za ostatnie 3 miesiące 

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika 
Banku 

 

 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- działalność gospodarcza - ryczałt - 
 
 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i płacisz zryczałtowany podatek poprosimy Cię o: 

� następujące dokumenty: 
 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej 

Kserokopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 
 

W przypadku, gdy wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej jest starszy niż 3 miesiące wymagane jest 
złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia zawierającego 
informację, iż dane zawarte we wpisie nie uległy zmianie. 

2 REGON,  
Kserokopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

 

3 
Oświadczenie Wnioskodawcy o 
wysokości  średniomiesięcznego 
dochodu  

Oryginał  

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów 

 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 
Ostatnia deklaracja PIT-28 
poświadczona przez US 

Kserokopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku 

 

2 

Dowód wpłat podatku z ostatnich 6 
m-cy  
(wyłącznie w przypadku osób, które 
rozpoczęły działalność w roku 
bieżącym) 

Kserokopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem 
przez pracownika Banku  

 

 
ORAZ 
� jeden z poniższych dokumentów – jeżeli jesteś Klientem naszego Banku albo 
� dokumenty, o których mowa w punkcie 1 poniżej – jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku. 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 Zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Oryginał  

2 

Oświadczenie Wnioskodawcy o braku 
zaległości wobec ZUS i US wraz dowodami 
wpłaty podatku dochodowego i składek za 
ostatnie 3 miesiące 

Oryginał  

 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- działalność gospodarcza – karta podatkowa - 
 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą o rozliczasz się za pomocą karty podatkowej poprosimy Cię o: 

� następujące dokumenty: 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 
Wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej 

Kserokopia potwierdzona 
za zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika Banku  

W przypadku, gdy wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej jest starszy niż 3 
miesiące wymagane jest złożenie przez 
Wnioskodawcę oświadczenia zawierającego 
informację, iż dane zawarte we wpisie nie 
uległy zmianie. Oświadczenie takie powinno 
być umieszczone na kserokopii dokumentu 

2 REGON,  

Kserokopia potwierdzona 
za zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika Banku  

 

3 
Decyzja z US o przyznaniu 
karty podatkowej na rok 
bieżący 

Kserokopia potwierdzona 
za zgodność z 
oryginałem 
przez pracownika Banku  

Podatnik, który nie otrzymał nowej decyzji w 
okresie od stycznia do kwietnia włącznie, 
zobowiązany jest przedstawić decyzją za rok 
poprzedni 

4 

Oświadczenie Wnioskodawcy 
o wysokości  
średniomiesięcznego 
dochodu 

Oryginał  

 
ORAZ 
� jeden z poniższych dokumentów – jeżeli jesteś Klientem naszego Banku albo 
� dokumenty, o których mowa w punkcie 1 poniżej – jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku. 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 
Zaświadczenie z ZUS i US o 
braku zaległości Oryginał  

2 

Oświadczenie Wnioskodawcy 
o braku zaległości wobec ZUS 
i US wraz dowodami wpłaty 
podatku dochodowego i 
składek za ostatnie 3 
miesiące 

  

 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej 

poprosimy Cię o: 

 
 

Lp. Wymagany dokument Forma 
dokumentu 

1 
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, zawierające 
informację o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych oraz jego 
dochodowość roczną 

Oryginał 

2 Oświadczenie Wnioskodawcy o rodzaju i rozmiarach działu specjalnego produkcji 
rolnej 

Oryginał 

 
ORAZ 
� jeden z dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 poniżej – jeżeli jesteś Klientem naszego Banku albo 
� dokumenty, o których mowa w punktach 1-2 poniżej – jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku: 
 
 

Lp. Wymagany dokument Forma 
dokumentu 

1 Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zaległości w podatku rolnym Oryginał 

2 Zaświadczenie z KRUS o braku zaległości Oryginał  

3 

Oświadczenie Wnioskodawcy o braku zaległości wobec KRUS , UG i US wraz 
dowodami wpłaty podatku i składek za ostatnie 3 miesiące, w przypadku wpłat 
miesięcznych lub za ostatnie 2 kwartały, w przypadku wpłat dokonywanych 
kwartalnie. 

Oryginał 

 

Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- umowa cywilno-prawna - 
 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy cywilno-prawnej poprosimy Cię o: 

� następujące dokumenty: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni  Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

2 
Umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie 
potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich 
wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 

� ORAZ jeden z następujących dokumentów: 

 
 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu 

1 
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 
12 m-cy Oryginał 

2 
Rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie 
dochodów za okres ostatnich 12 m-cy 

Kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 



 

 

 
DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 

- umowa najmu lokalu - 
 
Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy najmu poprosimy Cię o: 

� dokumenty wymienione w punktach 1-2 oraz 

� dokument, o którym mowa w punkcie 3 - wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa najmu obowiązuje 

krócej niż 12 m-cy (brak pełnej historii uzyskiwania dochodów za okres ostatnich 12 m-cy) oraz 

� dokument wymieniony w punkcie 5 – wyłącznie w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą  

i rozliczasz się za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej oraz: 

• jeden z dokumentów wymienionych w punktach 5-6 – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś Klientem 

Banku albo 

• dokument wymieniony w punkcie 6 – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jeszcze nie jesteś Klientem Banku. 

 
Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Uwagi 

1 Roczne zeznanie podatkowe za 
rok poprzedni  

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika Banku 

 

2 Aktualna umowa najmu 

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika banku 

 

3 

Umowa/y najmu lokalu 
potwierdzające uzyskiwanie 
dochodu z tego tytułu w okresie 
ostatnich 12 m-cy  

Kserokopia 
potwierdzona za 
zgodność z 
oryginałem przez 
pracownika banku 

Wymagana wyłącznie w przypadku, gdy 
aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż 
12 m-cy (brak pełnej historii uzyskiwania 
dochodów za okres ostatnich 12 m-cy) 

4 
Oświadczenie Wnioskodawcy o 
wysokości  średniomiesięcznego 
dochodu 

  

5 
Zaświadczenie z ZUS i US o 
niezaleganiu z podatkiem  Oryginał  

6 

Oświadczenie Wnioskodawcy o 
braku zaległości wobec KRUS , 
UG, ZUS i US wraz dowodami 
wpłaty podatku i składek za 
ostatnie 3 miesiące 

Oryginał  

 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
� 0 801 321 456  - koszt jak za rozmowę lokalną 
� +48 22 5 395 000 -  z  telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora 
 
Kontakt możliwy jest również: 
� pod faksem +48 22 5 395 030 
� e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 


