Łomża ………………………
DANE I OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
.....................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca)
.....................................................................................................................................................................................................
(data, miejsce urodzenia)
.....................................................................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania, tel.)
.....................................................................................................................................................................................................
(D.O. seria i nr, przez kogo wydany)
.....................................................................................................................................................................................................
(PESEL)
Stan cywilny…………………………………………………………………………………….
Zawód, miejsce pracy…………………………………………………………………………...
Współmałżonek /imię, nazwisko …………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................................
(D.O. seria i nr, przez kogo wydany)
.....................................................................................................................................................................................................
(PESEL)
Stosunki majątkowe między małżonkami /wspólnota majątkowa, rozdzielność majątkowa,
intercyza/………………………………………………………………………………………
Zobowiązania (kredyty i pożyczki zaciągnięte przez poręczyciela, zobowiązania
finansowe wobec ZUS i Skarbu Państwa /nazwy wierzycieli, kwoty zobowiązań):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wiarygodność podanych w oświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod
rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK za złożenie fałszywych zeznań.
...........................................................................
(podpis poręczyciela)
...........................................................................
(podpis współmałżonka poręczyciela)

OŚWIADCZENIE

Poręczycielami mogą być osoby do 65 roku życia o dochodach
minimum 2500 zł brutto - 1800zł netto miesięcznie.

OŚWIADCZENIE
osoby będącej na emeryturze
Oświadczam, że mój dochód roczny brutto z przyznanej

Osoby prowadzącej gospodarstwo rolne
Oświadczam,

że mój dochód roczny

z prowadzonego

gospodarstwa rolnego za 2015 rok wyniósł:

………………………………………………………………………

emerytury za 2015 rok wyniósł:
………………………………………………………………

Załączniki:
1. Decyzja ZUS o wymiarze świadczenia emerytalnego /ksero/.
2. Inne.
Wszystkie załączniki /ksera / powinny być przez poręczyciela

Załączniki:
1 . Nakaz płatniczy-ilość hektarów przeliczeniowych za rok 2016r. /ksero/
Dochód roczny z 1. hektara przeliczeniowego wynosi 2713 zł
/Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.09.2012r./.
2. Decyzja o dopłatach obszarowych do hektara- aktualne /ksero/.
3. Faktury za dostarczane mleko lub żywiec - z 3 ostatnich miesięcy /ksero/.
4. 1nne.
Wszystkie załączniki /ksera / powinny być przez

potwierdzone za zgodność z oryginałem - z datą i czytelnym

poręczyciela potwierdzone za zgodność z oryginałem- z datą i

podpisem.

czytelnym podpisem.

………………………………….…
Podpis/Data

………………………………….…
Podpis/Data

OŚWIADCZENIE
osoby pracującej na podstawie umowy o pracę

OŚWIADCZENIE
osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Oświadczam, że mój dochód roczny brutto z tytułu prowadzonej

Oświadczam, że mój dochód roczny brutto z tytułu wykonywanej

działalności gospodarczej za 2015 rok wyniósł:

pracy za 2015 rok wyniósł:
………………………………………………………………..…

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

Załączniki:
Załączniki:

l. PIT /ksero/ za 2015 rok

1. Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy /oryginał/ ze
wskazaniem okresu zatrudnienia.

3. 1nne.

2. Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.
Wszystkie załączniki /ksera/ powinny być przez poręczyciela

2. Inne.
Wszystkie załączniki /ksera / powinny być przez poręczyciela

potwierdzone za zgodność z oryginałem - z datą i czytelnym podpisem.

potwierdzone za zgodność z oryginałem - z datą i czytelnym
………………………………….…

podpisem.

Podpis/Data

………………………………….…
Podpis/Data

