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Do  wniosku kredytowego nr .. …………z dnia………………….… 

 

                         OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 
 

 

1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

(imię i nazwisko,  imię ojca, data urodzenia, PESEL, seria i nr dok. tożsamości, adres zamieszkania Poręczyciela) 

 
 

2. Stan cywilny:  ○ panna/kawaler    ○ pozostający w związku małżeńskim   ○ wdowiec/wdowa   ○ rozwiedziony/rozwiedziona   ○ w separacji 

    
3. Wykształcenie:  ○ wyższe     ○ licencjat/inżynier     ○ średnie    ○ zawodowe     ○ gimnazjum/podstawowe      ○ niepełne podstawowe 
 
4. Dane Współmałżonka Poręczyciela:          ................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

(imię i nazwisko,  imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania  współmałżonka(ów)) 

5. Pozostaję ze współmałżonkiem w :  ○ ustawowej wspólności majątkowej    ○ rozdzielności majątkowej    ○ nie dotyczy 
  
6. Źródło dochodów  Poręczyciela: ................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( np. wynagrodzenie za pracę: nazwa zakładu pracy, data zatrudnienia  ,stanowisko,  rodzaj zawartej umowy o pracę emerytura lub renta, działalność gospodarcza: 

nazwa i przedmiot, inne)  
 

7. Oświadczam, że mój zakład pracy nie jest w stanie  likwidacji. 
 
8. Moje przeciętne miesięczne dochody netto  wraz z dochodami współmałżonka  wynoszą : ..................................................................zł  
 
9. Przeciętne stałe opłaty  miesięcznie w moim gospodarstwie domowym wynoszą : ...............................................................................zł 

(wydatki na czynsz, energię, gaz, telefon, ogrzewanie, inne oraz utrzymanie rodziny) 

 
10. Liczba osób w gospodarstwie domowym wraz z Poręczycielem: …..………, w tym  dzieci pozostające  na utrzymaniu……......... 
                                      
11. Toczy się w stosunku do mnie (lub współmałżonka ) postępowanie egzekucyjne: Tak/ Nie* 
 
12 . Status mieszkaniowy:  ○ własny dom/mieszkanie    ○ wynajęty dom/mieszkanie    ○ z rodzicami      ○  z dziećmi  ○  …………… 
 
13 . Stan majątkowy:........................................................................................................................................................................................  

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

(wymienić  i podać wartość rynkową np.: ruchomości, nieruchomości, lokaty , papiery wartościowe) 

14.Niniejszym oświadczam że, posiadam/y ( ja i małżonek) zobowiązania finansowe:  Tak/  Nie * 

○  z tytułu kredytów, pożyczek, limitów udzielonych przez banki i inne instytucje pozabankowe::  

  
Nazwa banku/instytucji 

Kwota pozostała do spłaty/ 
Waluta 

Rata miesięczna 
(kapitał + odsetki) 

 
Termin ostatniej spłaty 

 
 
KREDYTY 

    
    
    

 
LIMITY  
ROR/ 
KARTY 

    
    
    

 
 
PORĘCZENIE 

    
    
    

 
Kredyty poręczone obsługiwane są: terminowo / nieterminowo *.   

  ○  z innych tytułów (podać jakich)...............................................................................................w kwocie .................................. zł 
                                                                                        /np. alimenty, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego / 
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15.Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Gorzycach, że: 
1) Bank Spółdzielczy w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, przy ul. Kościelnej 21a będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,); 
2) Dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach w celu  rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy 
kredytowej, a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, 
3) Bank Spółdzielczy w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach ul. Kościelna 21a informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań 
przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z 
wykonywaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz 
przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z 
późn. zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 
ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane 
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 
art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu 
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Przysługuje Panu/Pani prawo 
dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach 
określonych w art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. 
16. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 
2014r., poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Gorzycach do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w 
zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy 
17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zaciągania informacji gospodarczej w bazach: 
a) System Bankowy Rejestr (CBD-BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 
Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta przy Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 
b) Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 
17A, 02-676 Warszawa, 
c) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław w celu oceny 
mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług 
spersonalizowanych.  
18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. 
Postępu 17a, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust.2 ustawy Prawo bankowe  
19. Przyjmuję do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredyt6owej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje 
objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo Bankowe, przez okres 12 
lat.   
20. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 
21. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach w celu reklamy 
produktów i usług Banku. 
22. Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach  danych potwierdzam własnoręcznym podpisem  pod rygorem 
odpowiedzialności karnej z art.297 k.k. Jednocześnie oświadczam, że zawarte we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji. 
23. Do wniosku dołączam/y:........................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
…........................................ dnia   ................................                                                     .............................................................................. 
        (miejscowość )                                                                                                                                                                            (podpis  Poręczyciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


