Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oświadczenie Poręczyciela
Dane osobowe:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Seria i Nr. DO:

DO wydany przez:

Stan cywilny:

zamężna/żonaty;
panna/kawaler;
wdowa/wdowiec; rozwiedziona/rozwiedziony; Rozdzielność majątkowa:
w separacji

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Dane teleadresowe: proszę podać adres zamieszkania (do celów korespondencyjnych)
Ulica, nr domu i nr
mieszkania

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Status zamieszkania:

Nr telefonu

adres e-mail

własna nieruchomość / wynajem / TBS / przy
rodzinie / służbowe

Informacja o dochodach z tyt. Umowy o pracę

NIE DOTYCZY

Nazwa firmy
pracodawcy:
Zatrudniony do dnia:

Zatrudniony/a od dnia:
Stanowisko:
Średniomiesięczne wynagrodzenie netto z 3 ostatnich miesięcy

Informacja o dochodach z tyt. Umowy zlecenia / o dzieło

NIE DOTYCZY

Nazwa firmy
pracodawcy:
Okres obowiązywania umowy (od - do)
Średniomiesięczny dochód netto z ostatnich 12 m-cy

Informacja o dochodach z tyt. Emerytury / renty stałej

NIE DOTYCZY

Wysokość świadczenia do wypłaty:

Własna działalność gospodarcza

NIE DOTYCZY
Data rozpoczęcia działalności:

NIP
Rodzaj działalności (np.
usługi gastronomiczne):

Forma prawna:

działalność jednoosobowa / spółka cywilna /
Forma rozliczenia z US:
inna spółka

karta podatkowa / ryczałt / KPiR / księgi
rachunkowe

Wyniki finansowe
Poprzedni rok obrachunkowy

Bieżący rok obrachunkowy
ile m-cy?

Przychód
Dochód brutto

Informacja o dochodach z tyt. Działalności rolniczej

NIE DOTYCZY

Wielkość gospodarstwa (w hektarach przeliczeniowych)
Suma dopłat bezpośrednich w ostatnim roku
Średniomiesięczne przychody ze sprzedaży produktów rolnych z 6
ostatnich miesięcy
Źródło przychodów (np.sprzedaż mleka / trzody / zboża itp.)

Informacje o gospodarstwie domowym
Liczba osób w gospodarstwie domowym
(poręczyciel + współmałżonek + dzieci)

w tym liczba osób nieuzyskujących dochodów

Miesięczne wydatki na utrzymanie rodziny

Średniomiesięczny dochód netto współmałżonka

Wynagrodzenia i dochody obciążone z
tytułu wyroków sądowych:

Tytułem:
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Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nazwa banku

Rodzaj zobowiązania

Rata
miesięczna

Poręczenia kredytów/pożyczek

Aktualne zadłużenie

Kwota:

Termin spłaty

Termin spłaty:

W dniu składania niniejszej informacji mój stan majątkowy jest następujący:
Nieruchomości:
Nr księgi wieczystej

Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia

Czy obciążona? (służebność /
hipoteka)

Wartość rynkowa

Pojazdy:
Środki pieniężne:
Inne:

Na następujących ruchomościach ustanowione są zastawy - przewłaszczenia

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

Posiadam rachunki w następujących bankach:

Ja niżej podpisany, niniejszym poręczam Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa spłatę udzielonej Panu/Pani
__________________________________ legitymującemu(ej) się dow. os. seria i nr ________________, pożyczki, do kwoty ____________
zł. wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z tytułu w/w pożyczki.

Pouczony o konsekwencjach karnych składania fałszywych oświadczeń (w celu wprowadzenia w błąd i chęci wyłudzenia mienia) oświadczam, że
informacje pisemne, których udzieliłem/łam są rzetelne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz kompletne.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie moich/naszych danych osobowych, oraz danych objętych
tajemnicą bankową przez administratora: Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Gombrowicza 19 w
związku z poręczeniem a następnie w związku z ewentualną realizacją umowy poręczenia, na warunkach określonych w ustawie z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 992 z późn. zm.) 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 składającego oświadczenie

czytelny podpis współmałżonka

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela
Nazwisko i imię:

Seria i nr dowodu tożsamości:

Nr PESEL:

Wydany przez:

Adres zamieszkania:

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na powyższe poręczenie jak również poręczenie wekslowe, przez mojego męża/żonę,
spłaty pożyczki udzielonej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Panu/Pani________________________________

Miejscowość i data

Podpis małżonka poręczyciela
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