Oświadczenie

PORĘCZYCIELA
kredytu w kwocie __________________ wnioskowanego w EXPRESS Banku Spółdzielczym
przez _______________________________________ zam. ____________________________

nr z rejestru poręczycieli

PORĘCZYCIEL:
imiona /imię 1, imię 2/
nazwisko
adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość,
ulica, nr domu/mieszkania)
adres zamieszkiwania (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
(wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania)

adres korespondencyjny

(wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania)

nr telefonu
adres e-mail

INFORMACJA O PORĘCZYCIELU:
imię ojca
.

PESEL
dowód tożsamości - seria i nr ,
data wydania i organ wydający
stan cywilny

panna/kawaler,

ustrój małżeński

wspólnota majątkowa,

zamężna/żonaty

wdowiec/wdowa,

rozdzielność majątkowa,

rozwiedziony/separacja

nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PORĘCZYCIELA:

Prosimy podać informacje o zobowiązaniach i poręczeniach, które nie finansują działalności gospodarczej / rolniczej,
KREDYT: kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki, ratalny, leasing, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna itp.,
KARTA: karta kredytowa, LIMIT: kredyt odnawialny w ROR, DEBET: karta charge, limit debetowy w ROR.
Rodzaj
zobowiązania
Kredyt Karta

Limit

Do kogo należy
zobowiązanie?
Debet

K

W

Wartość aktualnego
zobowiązania
(przyznanego limitu)
w PLN

oryginalna
waluta
zobowiązania

*K – główny kredytobiorca, W – współkredytobiorca, P – poręczyciel

ZOBOWIĄZANIA INNE:
(alimenty, zobowiązania podatkowe, inne):
Miesięczne wydatki z tytułu utrzymania lokalu
mieszkalnego (czynsz, energia, telefon, inne)
Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem członków
gospodarstwa domowego
Liczba osób
we wspólnym gospodarstwie domowym

 - odpowiednie zakreślić

Miesięczne
zobowiązanie w PLN
(nie dot. Karta i Limit)

Nazwa banku

Relacja do
zobowiązania

K* W* P*

INFORMACJE MAJĄTKOWE:
posiadany majątek

dom

mieszkanie

działki/grunty

samochody/ pojazdy

inne ………….

Łączna szacunkowa wartość majątku
Oświadczenia/zgody Klienta:
1)

ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku:

2)

moja kondycja finansowa
jest /
nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu banku (Zarządu Banku, Rady
Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy
oddziałów banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania:

3)
4)
5)

wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodowa/rolniczą,
prowadzę/
nie prowadzę
działalności gospodarczej /
działalności rolniczej,
zostałem/
nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, bank może przekazać
do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich,
zostałem/
nie zostałem poinformowany przez pracownika banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o
zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej,
zostały/
nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone wyjaśnienia
dotyczące:
informacji zawartych w przekazanym mi „Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego”,
postanowień zawartych w umowie,
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas
umożliwiający
nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

6)
7)

8)
9)

, podać nazwę banku:

upoważniam Bank/
nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu.
Potwierdzam otrzymanie „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego”.
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), że informacje podane w
Formularzu danych Klienta są prawdziwe i nadal aktualne.

miejscowość, data

czytelny podpisy poręczyciela

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż powyższe poręczenie odbywa się za moją wiedzą i zgodą. Równocześnie w przypadku wystąpienia zaległości w spłacie
niniejszego kredytu wyrażam zgodę na wdrożenie egzekucji wobec współmałżonki/a zgodnie z zawartą umową poręczenia, dotyczącą wnioskowanego kredytu
w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.

miejscowość, data

 - odpowiednie zakreślić

czytelny podpis współmałżonka poręczyciela

