FORMULARZ F03-B-P10
Oświadczenie poręczyciela
Nazwisko:

Imię:

Seria i nr DO:

Data i miejsce urodzenia:

PESEL:

Stan cywilny:

Wydanie: 1
Obowiązuje od: 01.02.2018
Strona: 1
Stron: 3

Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Adres do korespondencji:
Nr telefonu stacjonarnego:

Nr telefonu komórkowego:

Miejsce pracy:

Stanowisko:

Zatrudniony(a) od:

Rodzaj umowy:
WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ

Nazwa Przedsiębiorcy:
Adres Przedsiębiorcy:
NIP:

REGON:

Dochód miesięczny netto:
Dochód miesięczny netto współmałżonka:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Stałe opłaty miesięczne (wydatki na utrzymanie rodziny)
Wynagrodzenia i dochody obciążone z tytułu
Kwota:
Tytułem:
wyroków sądowych
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek
Nazwa banku:

Kwota:

Rata:

Termin spłaty:

Kwota:

Termin spłaty:

Wysokość raty miesięcznej:

Kwota:

Termin spłaty:

Wysokość raty miesięcznej:

Poręczenia kredytów/pożyczek
Inne zobowiązania wobec osób prawnych i
fizycznych

dniu składania niniejszej informacji mój stan majątkowy jest następujący:
Majątek

Rodzaj

Wartość /w zł/

nieruchomości – działki, domy, mieszkania /nr
KW, współwłasność, obciążenia
samochody /nr rej./; motocykle, skutery, ruady
maszyny ,/ nazwarok prod./, sprzęt /nazwa, rok
prod./, wyposażenie, biżuteria, antyki, dzieła
sztuki
lokaty; akcje/obligacje; jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych; gotówka w domu
lub na rachunku bankowym

Na następujących nieruchomościach i ruchomościach ustawione są odpowiednio: hipoteki, zastawy – przewłaszczenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadam/nie posiadam wymagalne zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego,
ZUS, UMiG i innych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
Ul. Mickiewicza 175; 34 – 200 Sucha Beskidzka
Tel: 33 874 11 03, 33 874 13 15
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Posiadam rachunki w następujących bankach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie upoważniam Stowarzyszenie” Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”:
a) Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r., nr 72, poz. 665 z późń. zm.) w związku z art.
13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) do
pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77
(„BIG InfoMonitor”) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego
od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (pięćset
złotych) lub o braku danych o takim zdarzeniu.
b) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r., nr 72, poz. 665 z późń.
zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr
81, poz. 530) do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 („BIG InfoMonitor”) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących
mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego
200 zł (dwieście złotych) lub o braku danych o takim zdarzeniu.
Pouczony o konsekwencjach karnych składania fałszywych oświadczeń ( w celu wprowadzenia w błąd i chęci wyłudzenia mienia) oświadczam,
że informacje pisemne, których udzieliłem/łam rzetelnie, prawdziwie zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym są kompletne.

……………………………
Data i miejscowość

…………………………………
podpis poręczyciela

Pouczenie
Wybrane artykuły ustawy Kodeks Karny z 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 553 z późń. zm.):
Art. 286
§ 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Art. 297
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

……………………………
Data i miejscowość

……….………………………
podpis poręczyciela
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Informacja w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,
iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z
siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Piwowarczyk e-mail: iod@centrump-sucha.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha
Beskidzka
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej
Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia. „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkom
Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy,
firma windykacyjna.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na
podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania umowy.
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z w/w klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.

……………………………
Data i miejscowość

……….………………………
podpis poręczyciela
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