WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
Tytuł projektu: „Dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A” w Mielcu”

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................................................................................
syn (córka)** ..................................., ................................... legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............
numer .............................. wydanym przez ......................................................................... dnia ….........................
nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, stan cywilny.................................................., zamieszkały(a)
w ........................................................... ul................................................... tel. prywatny ........................................
tel. służbowy ....................................................... adres e-mail ..................................................................................
oświadczam, że:
jestem zatrudniony(a), właścicielem, rencistą, emerytem** w ..................................................................................
od dnia .................................................. na czas nie określony/określony** do dnia ................................................
Moje przeciętne miesięczne dochody wynoszą netto: z tytułu zatrudnienia .............................................................
inne dochody ..............................................................................................................................................................
Pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim**.
Pozostaję / nie pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej**††
Dochody miesięczne netto współmałżonka wynoszą ................................................................................................
Liczba osób na utrzymaniu .......................... kto .......................................................................................................
Posiadam/nie posiadam samochód**.
Dochody moje są obciążone/nie są obciążone** z tytułu wyroków sądowych:
w wysokości...............................................................................................................................................................
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów(pożyczek) w bankach wynosi:
w banku .......................................................... kwota do spłaty miesięcznie ...........................................................
w banku ........................................................... kwota do spłaty miesięcznie ...........................................................
Udzieliłem(am) poręczenia w .......................................................... na kwotę .........................................................
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę** w ..................................... na kwotę …..................... na okres .........................
Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1
K.K. za złożenie fałszywych zeznań.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) celem monitoringu realizacji umowy
udzielenia pożyczki.
Oświadczam,
że
zostałem
poinformowany
o
prawie
dostępu
do
treści
swoich
danych
oraz
o możliwości ich poprawiania.
Zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Pożyczkodawcę o zmianach nazwisk, adresów i miejsc pracy oraz o obniżeniu
dochodów.

.................................................................
Miejscowość, data

**
††

.................................................................
Czytelny podpis Poręczyciela

Niepotrzebne skreślić
Przedstawić dokument o rozdzielności majątkowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A
39-300 Mielec; ul. Chopina 18

Oświadczenie Poręczyciela

załącznik 2 do Instrukcji Udzielania Pożyczek
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORECZYCIELA

Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................... ...........................................
syn (córka)‡‡ ..................................., ................................... legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ...........
numer .............................. wydanym przez ......................................................................... dnia ….........................
nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, zamieszkały(a) w ...............................................................................
ul. ................................................................................................
jako współmałżonek ................................................................, pozostając z nim we wspólnocie małżeńskiej
i majątkowej, wyrażam zgodę na udzielenie poręczenia wekslowego przez mojego męża(moją żonę)* pożyczki
Panu(i) .................................................................................................................... ...................................................
udzielonej przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu w kwocie ...............................................
słownie: ......................................................................................................................................................................

Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1
K.K. za złożenie fałszywych zeznań.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz 926 z późn.zm.) celem monitoringu realizacji umowy udzielenia
pożyczki.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o możliwości ich poprawiania.

.................................................................
Miejscowość, data

‡‡

.................................................................
Czytelny podpis Małżonka Poręczyciela

Niepotrzebne skreślić
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