Oświadczenie Majątkowe Wnioskodawcy i Współmałżonka

Wnioskodawca
Nazwisko:

Imię:

Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

Seria i nr DO/ Wydany przez

PESEL:

NIP:

Współmałżonek Wnioskodawcy
Nazwisko:

Imię:

Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

Seria i nr DO/ Wydany przez

PESEL:

NIP:

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek
Nazwa banku

Aktualny stan zadłuzenia

Poręczenia kredytów/pożyczek
Inne zobowiązania wobec osób prawnych i fizycznych

Termin spłaty

Wielkość raty

Raty płatne do

Kwota:

Termin spłaty:

Kwota:

Termin spłaty:

W dniu składania niniejszej informacji mój stan majątkowy jest następujący

Nieruchomości - grunty
Grunty - nr księgi wieczystej

Lokalizacja

Powierzchnia (ha)

Aktualna wartość

1.
2.
3.
OGÓŁEM:
Nieruchomości - budynki
Budynki nr księgi wieczystej:

Lokalizacja

Rok budowy

Aktualna wartość

1.
2.
3.
OGÓŁEM:
Pojazdy i maszyny
Pojazdy i maszyny (rodzaj i marka)

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Aktualna wartość

1.
2.
3.
OGÓŁEM:
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Gotówka (bank i dom)
Nazwa banku

Waluta

Kurs

Okres depozytu

Oprocentowanie

Aktualna wartość

1.
2.
OGÓŁEM:
Na następujących ruchomościach ustanowione są zastawy - przewłaszczenia.

Na następujących nieruchomościach ustanowiona jest hipoteka:

Posiadam/nie posiadam wymagalne zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS, UMiG i innych:

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.

Pouczenie
Wybrane artykuły Ustawy Kodeks Karny z 6 czerwca 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 88.poz.553 z późniejszymi zmianami):
Art.. 286. §1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

Art.. 297. §1. Kto, w celu zyskania 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 wparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2 Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu
obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego
wsparcia finansowego, określonego w §1. lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie , przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez administratora:
Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Gombrowicza 19 oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego ( Menadżera Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Instytucję
Zarządzającą ), oraz organy administracji publicznej , w szczególności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju lub inne wskazane
przez powyższe podmioty osoby w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury pożyczkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.2014 poz.1182 /
Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że
cel przetworzenia nie zostanie zmieniony.
Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, prawie wglądu
do nich i ich poprawiania.

Miejscowość i data

czytelny podpis Wniposkodawcy

Miejscowość i data

czytelny podpis Współmałzonka Wnioskodawcy
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