OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O SYTUACJI FINANSOWEJ

Miejscowość

Data

Ja niżej podpisany/a
Imię i nazwisko, nazwisko rodowe
urodzony/a
dnia:

w
data

miejscowość

imiona rodziców
legitymujący się dowodem osobistym
serii
wydanym
przez
w
miejscowość

nr

dnia
data ważności dokumentu
tożsamości
nr PESEL
zamieszkały/a
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu nr lokalu
Oświadczam, co następuje
1.

Posiadam /posiadam wspólnie ze współmałżonkiem zobowiązania kredytowe/finansowe
Tak *
1) **z tytułu przyznanych kredytów odnawialnych:
(kwota przyznanego limitu, waluta
(nazwa banku)
(właściciel zobowiązania)
i data zawarcia)

2) **z tytułu posiadanych kart kredytowych i kart charge:
(kwota przyznanego limitu, waluta
(nazwa banku)
i data zawarcia)

Nie *

(właściciel zobowiązania)

3) **z tytułu kredytów, pożyczek udzielonych przez banki i instytucje pozabankowe, pracodawcę:
(nazwa banku
/instytucji)

4) ** z innych tytułów:

(kwota pozostająca
do spłaty w PLN)

Kwota udzielonego
kredytu i data
zawarcia

Podać jakich

(rata miesięczna,
Waluta)

(termin spłaty
ostatniej raty)

Podać kwotę i walutę

(właściciel
zobowiązania)

Właściciel zobowiązania

2. Moje */Mojego gospodarstwa domowego * przeciętne miesięczne wydatki (czynsz, energia, gaz, ogrzewanie, telefon, utrzymanie
samochodu,
komunikacja, wydatki na bieżącą konsumpcję itp.) wynoszą
zł
3. Liczba osób pozostająca na utrzymaniu (nieposiadająca własnych dochodów/ z dochodami niewystarczającymi na samodzielne
utrzymanie)
4.
stan cywilny :  panna/kawaler***  pozostający w związku małżeńskim***
 rozwiedziony/a***
 wdowa/wdowiec***
5. Posiadam umowę o rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem Tak ***
(nr aktu notarialnego albo sygnatura orzeczenia

Nie *** 

 w separacji***

).

sądowego

Toczy się w stosunku do mnie (i mojego współmałżonka)* postępowanie egzekucyjne: Tak ***
I.

Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1)
2)
3)
4)
5)

II.

Nie *** 

administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
dane są zbierane w związku ze świadczoną przez PKO BP SA usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z
działalnością banku,
zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy Prawo bankowe,
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych,
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będącej przedmiotem niniejszego wniosku.
Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

upoważniam  *** nie upoważniam  *** PKO BP SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z
siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio przez PKO BP SA do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Upoważnienie jest ważne przez okres 60 dni od daty wyrażenia pisemnej zgody.
III.
IV.

V.

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem na podstawie Ustawy o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zebrane dane PKO BP SA może przekazać do
Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich
Oświadczam, że podane w związku z ubieganiem się o kredyt dane zawarte w niniejszym oświadczeniu oraz przekazane ustnie
są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę: .
1) na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO BP SA oraz Biuro Informacji
Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy, zawartej przeze mnie z PKO BP SA.
Potwierdzam, iż zostałem poinformowany o możliwości odwołania powyższej zgody w każdym czasie
TAK

NIE

2) na otrzymywanie od PKO BP SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących
TAK

NIE

3) na przetwarzanie danych osobowych przez PKO BP SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów
współpracujących
TAK

NIE

4) na otrzymywanie od PKO BP SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących
podmiotów współpracujących** za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących
TAK

NIE

**Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO BP SA, której skład wskazany jest na
stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO BP SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO BP SA
usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.
VI.

Przyjmuję do wiadomości, że PKO BP SA może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych
na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

VII.

Oświadczam, że:

***toczy

*** toczyło się postępowanie upadłościowe

***nie toczy

*** nie toczyło się postępowanie upadłościowe

Upoważniam PKO BP SA do weryfikacji danych zawartych w niniejszym oświadczeniu i załączonych dokumentach.

Miejscowość

Data (dd.mm.rrrr)

*/ niepotrzebne skreślić
**/ należy wypełnić w uzgodnieniu z pracownikiem oddziału PKO BP SA udzielającym kredytu
***/zaznaczyć właściwe

Czytelny podpis Poręczyciela

