
Wnioskodawca: 

 

 

…………………………… 
 

 

....................................................., dnia ........../........../.……..... r. 

      miejscowość 

Oświadczenie poręczyciela 
 

 

Ja niżej podpisany(a) ............................................................................... oświadczam, iż posiadam 

następujące przeciętne miesięczne dochody (wymienić skąd, w jakiej wysokości, brutto czy netto): 

.......................................................................................................................................................  

Dochody te nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych*) są obciążone z tytułu 

.................................................................................... kwotą .................... zł miesięcznie*). 
 

Moje zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki przez banki i inne osoby prawne wynosi 

.................... zł i ma być spłacone w terminie do dnia ........................................ r.* 

(rata miesięczna wynosi ..................... zł*). 
 

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w wysokości .................... zł w .............................................................. 

z terminem spłaty do dnia .................................... r.*) nie ubiegam się o kredyt/pożyczkę*). 
 

Nie jestem poręczycielem żadnego kredytu/pożyczki*) jestem poręczycielem kredytu/pożyczki  

w kwocie .................... zł, którego ostateczny termin spłaty przypada w dniu ............................…... r.*) 
 

Posiadam majątek nieruchomy i ruchomy stanowiący własność wspólną*) odrębną*) i prawa 

majątkowe w postaci: 

 

Lp. Wyszczególnienie Szacunkowa wartość 

1.  ________________________________________________ ____________________ 

2.  ________________________________________________ ____________________ 

3.  ________________________________________________ ____________________ 

4.  ________________________________________________ ____________________ 

5.  ________________________________________________ ____________________ 
 

Powyższy majątek nie jest obciążony z tytułu kredytów/pożyczek własnych lub poręczonych 

(w innym przypadku prosimy podać niezbędne dane):  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 
 

Dane osobowe współmałżonka poręczyciela   Dane osobowe poręczyciela 

 

Imię i nazwisko………...………………….….....  
 

zam.…………………………………….……….. 
 

PESEL ………………………………………..… 
 

Dowód osobisty………………..………….…..… 
 

Wydany przez ………………..….…………..….. 
 

NIP………………………………………………. 
 

Tel. kontaktowy ……..……………………….….. 
 

e-mail ……………...…………………………….. 
 

Miejsce pracy ………………….………..….…… 

 

 

Imię i nazwisko……..………………….…….  
 

zam……………………………….….………..  
 

PESEL ……………………………….……… 
 

Dowód osobisty………………….....….…….. 
 

Wydany przez ………………………..……… 
 

NIP…………………………..………….……. 
 

Tel. kontaktowy ……..…………….…..….…. 
 

e-mail ………………………………………... 
 

Miejsce pracy …………………….……..…… 

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne 

z prawdą. 

 

 

 

    



Jako poręczyciel/współmałżonek poręczyciela oświadczam, że w związku z poręczeniem/ wyrażeniem 

zgody na poręczenie pożyczki i ewentualnie realizacji umowy pożyczki, wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, 

przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów oraz instytucje, z których pochodzą środki na udzielenie pożyczki, 

lub inną wskazaną przez te instytucje osobę, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), wraz z dokumentami wykonawczymi, oraz przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2019 r.  poz. 2357). Niniejsza zgoda jest dobrowolna ale niezbędna do wnioskowania o udzielenie 

pożyczki i ewentualnie do zawarcia i realizacji umowy pożyczki. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującą Klauzulą informacyjną FRGZ (RODO) i 

-  w przypadku wnioskowania o pożyczkę ze środków Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka 

Obrotowa – z obowiązującą Klauzulą informacyjną Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka 

Obrotowa”. 

 

 

 

 
..............................................................   .......................................................... 

(czytelny podpis współmałżonka)    (czytelny podpis poręczyciela) 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 


