Załącznik nr 5 do wniosku

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
Dane poręczyciela
Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Seria ........i numer...............dowodu osobistego Stan cywilny
Obywatelstwo

Telefon

Miejsce zamieszkania i adres do korespondencji ( podać dokładny adres )

Liczba dzieci na utrzymaniu ...............................................
Dane współmałżonka poręczyciela
Imie

Nazwisko

Miejsce zatrudnienia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto

Stosunki majątkowe miedzy małżonkami:

wspólnota majątkowa

rozdzielność majątkowa

Informacje o warunkach zatrudnienia ( wypełnia poręczyciel osiągający dochód z umowy o pracę)
Miejsce zatrudnienia ( podać nazwę zakładu pracy, adres i telefon)

Zatrudniony od dnia............................. zajmowane stanowisko...................................................
umowa o pracę:

na czas nieokreślony

na czas określony do dnia...................

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi:
Wynagrodzenie:

nie jest obciążone

jest obciążone z tytułu wyroków sądowych

lub innych tytułów w kwocie ..........................
Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej ( wypełnia poręczyciel osiągający dochód z
działalności gospodarczej)

Nazwa firmy

Adres

Rodzaj prowadzonej działalności (opis):
Forma prawna ( osoba fizyczna, spółka, inne formy podać jakie):
Data rozpoczęcia działalności

Liczba pracowników

Rodzaj prowadzonej działalności (opis):
Dochód z działalności gospodarczej ( netto z 3 ostatnich miesięcy)
Inne źródła dochodu: ( renta, emerytura itd.) podać rodzaj i wysokość dochodu
Informacja o kredytach, pożyczkach i innych zadłużeniach zaciągniętych przez
poręczyciela lub jego współmałżonka ( proszę podać rodzaj, wysokość miesięcznej spłaty, terminy spłaty, bank,
prawne zabezpieczenie)

Informacja o poręczeniach udzielonych przez poręczyciela ( podać komu udzielono poręczenia, kwotę
kredytu poręczonego, bank, okres spłaty)

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że
dane podane w oświadczeniu są zgodne z prawdą.
..........................................................................
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
POUCZENIE
Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...].
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej. Powyższe pouczenie zrozumiałem(am)
i przyjąłem(am) do wiadomości i stosowania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..........................................................................
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

