OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ PORĘCZYCIELA
Oświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział*/Agencja*

w

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Miejsce urodzenia

Dokument tożsamości

Data wydania dokumentu

Data ważności dokumentu

Telefon /E-mail
Oświadczam, że:
1.

Przeciętne miesięczne wydatki klienta/gospodarstwa domowego

2.
3.

Liczba osób pozostających na utrzymaniu
Stan cywilny: panna/kawaler*/w związku małżeńskim - ustawowa wspólność majątkowa*/ w związku małżeńskim - rozdzielność
majątkowa*/rozwiedziona/y*/wdowa/wdowiec*/w separacji*/.
Posiadam zobowiązania finansowe
Posiadam zobowiązania kredytowe udzielone przez banki i instytucje pozabankowe:
1) z tytułu przyznanych limitów odnawialnych i sald debetowych:

4.
5.

(suma przyznanego limitu)

2)

4)

(właściciel zobowiązania)

z tytułu posiadanych kart kredytowych i kart obciążeniowych typu charge:
(suma przyznanego limitu)

3)

(waluta)

PLN

z tytułu kredytów, pożyczek:
(kwota pozostająca
(waluta)
do spłaty w PLN)

(waluta)

(rata miesięczna w PLN) (termin spłaty
ostatniej raty)

z tytułu działalności gospodarczej lub działalności rolniczej
firma 1
Nazwa podmiotu gospodarczego:

NIP

Adres siedziby (uzupełnić jak
inny niż adres zamieszkania) 1/

Forma prawna1/

(właściciel zobowiązania)

(właściciel zobowiązania)

firma 2

firma3

PLN

Suma limitów z tytułu kredytów
obrotowych, limitów kredytów w
rachunku bieżącym, limitów na
karty kredytowe w PLN:
Wysokość miesięcznej raty
kapitałowej z tytułu kredytów
inwestycyjnych, ratalnych oraz
leasingu finansowego3/
Przychód z działalności
gospodarczej / rolniczej za
ostatni zakończony rok obrotowy
w PLN4/
Wartość nieruchomości
właściciela w PLN2/

Wartość nieruchomości firmy w
PLN2/

Majątek firmy2/5/

6.
7.
8.

Nie toczy*/toczy*/ się w stosunku do mnie / mojej firmy postępowanie egzekucyjne.
Nie toczy*/toczy*/ się w stosunku do mnie / mojej firmy postępowanie upadłościowe.
Upoważniam PKO BP SA na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do wystąpienia
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio przez Bank do biur informacji gospodarczej o
udostępnianie informacji gospodarczych, dotyczących moich zobowiązań. Upoważnienie jest ważne przez okres 60 dni od daty wyrażenia
pisemnej zgody.
TAK

NIE

9.

Przyjmuję do wiadomości, że PKO BP SA może udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową instytucjom utworzonym na podstawie
art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.
10. Oświadczam, że podane dane zawarte w niniejszym oświadczeniu oraz przekazane ustnie są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
Wiarygodność podanych w oświadczeniu i w załączonych dokumentach danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
11. Wyrażam zgodę na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO BP SA oraz Biuro Informacji Kredytowej
S.A. 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.
TAK

NIE

Bank informuje, iż w dowolnym momencie można wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
**/ Zgoda marketingowa
12. Upoważniam PKO Bank Polski SA do weryfikacji danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Miejscowość

Data (dd.mm.rrrr)

Własnoręczny podpis Poręczyciela

Potwierdzam zgodność danych z przedstawionymi dokumentami

Miejscowość

Data (dd.mm.rrrr)

Podpis i pieczęć funkcyjna pracownika Banku*/
Podpis i pieczęć imienna Agenta*/ Pracownika Agencji*/

***/ Zgoda współmałżonka
*/ niepotrzebne skreślić
**/ skreślić, gdy kredytobiorca wyraził już zgodę marketingową, treść zgód marketingowych zgodna z procedurą dotycząca obsługi klientów indywidualnych Obszaru Rynku
Detalicznego w placówkach PKO Banku Polskiego
***/skreślić, gdy nie jest wymagana zgoda współmałżonka albo zgoda jest wymagana na odrębnym dokumencie - treść zgody zgodna z odpowiednią procedurą produktową
1/ pole wymagane w przypadku wniosku o pożyczkę gotówkową
2/ pole wymagane w przypadku wniosku o pożyczkę gotówkową jeżeli zaangażowanie kredytowe w transakcje konsumpcyjne > 100 000 PLN
3/ wartość miesięcznej raty kapitałowej lub: w przypadku rat kwartalnych lub w różnych wysokościach, rata miesięczna jest równa kwocie kapitału pozostałej do spłaty podzielonej
przez ilość miesięcy pozostałych do spłaty. Jeśli działalność jest prowadzona w ramach np.: spółki cywilnej, należy podać wartość zobowiązania w części odpowiedniej do udziałów w
spółce.
4/ Przychód z działalności gospodarczej z ostatnich 12 miesięcy.
5/ uzupełnić w przypadku przedsiębiorców prowadzących ewidencję księgową w formie księgi przychodów i rozchodów lub w formie pełnej księgowości

