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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA 
 

Dane personalne: 
 
 
 

Dane Wnioskodawcy / Poręczyciela 
 

Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

E-mail:  Telefony:  

Nr i seria dowodu 
osobistego (D.O.): 

 
Termin ważności 
(D.O.): 

 

PESEL:  Stan cywilny:  

Miejsce pracy:  Wykształcenie:  

Stanowisko:  Telefon służbowy:  

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł:  

 
 
 

Dane małżonka Wnioskodawcy / Poręczyciela 
 

Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

E-mail:  Telefony:  

Nr i seria dowodu 
osobistego (D.O.): 

 
Termin ważności 
(D.O.): 

 

PESEL:  Stan cywilny:  

Miejsce pracy:  Wykształcenie:  

Stanowisko:  Telefon służbowy:  

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł:  

 
  

Płynnościową Pożyczkę o nioskuW do1 nr Załącznik
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Informacje majątkowe: 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem własnym: 

Nieruchomości 

lp. Rodzaj nieruchomości i jej adres Nr księgi wieczystej Wartość Obciążenia 

     

Ruchomości  

lp. 
Rodzaj (środek transportu, maszyny, 
urządzenia itp.) i ich lokalizacja 

Nr rejestracyjny / 
Rok pordukcji 

Wartość Obciążenia 

     

Rachunki i lokaty bankowe – wartość 

 

Prawa majątkowe (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, obligacje - należy 
podać: nazwę podmiotu, wartość udziałów) 

 

Nazwa banku i numer rachunku osobistego: 

 

Powyższy majątek             jest /             nie jest objęty wspólnością majątkową małżeńską z: 

 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwisko Małżonka/i) 
  

Informacje finansowe: 
 

Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych opłat (c.o., wody, itp.):  

Ilość osób utrzymywanych z dochodów Pożyczkobiorcy / Poręczyciela  
i jego współmałżonka(i) w tym ich samych: 

 

Wykaz posiadanych kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, innych form zobowiązań, jak np.: alimenty: 
(należy wymienić wszystkie zobowiązania) 

Nazwa 
instytucji / 
rodzaj 
zadłużenia 

Kwota 
udzielona 

Aktualne 
zadłużenie 

Aktualne 
zadłużenie 
przeterminowane 

Termin 
spłaty 

Miesięczna 
rata 

Prawne 
zabezpieczenie 
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Pozostałe informacje ogólne: 
 

Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Twojego majątku?            TAK                NIE 

Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?            TAK                NIE 

Czy kiedykolwiek ogłaszałeś/aś upadłość?            TAK                NIE 

Czy posiadasz zaległości podatkowe?            TAK                NIE 

Szczegóły (w przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań): 

 
 
 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy / Poręczyciela: 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, znana mi jest odpowiedzialność 
prawna za podawanie fałszywych danych. 

  

Data Podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela 
 

Wypełnia Małżonek Wnioskodawcy/Poręczyciela TAK NIE 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego/ą małżonka/ę pożyczki z Instrumentu 
Finansowego. 

  

Wyrażam zgodę na wystawienie/poręczenie weksla in blanco przez mojego małżonka/ę tytułem 
zabezpieczenia ww. pożyczki 

  

  

Data Podpis Małżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela 
 

Wypełnia Poręczyciel i Małżonek Poręczyciela 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z oświadczeniami pozostałych Poręczycieli pożyczki, sytuacją finansową 
Wnioskodawcy i jego/ich przedsiębiorstw/a oraz, że uzgodniłem/am z pozostałymi Poręczycielami sposób 
spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem na wypadek niespłacenia pożyczki przez Wnioskodawcę. 

    

Data Podpis Poręczyciela Data Podpis Małżonka Poręczyciela 
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