Zał. nr 2

Zał. 2 - OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA I WSPÓŁMAŁOŻONKA PORĘCZYCIELA
(dokument wypełniany oddzielnie dla każdego poręczyciela)

CZĘŚC I - DANE OSOBOWE
Lp.

DANE OSOBOWE

1.

Imię i nazwisko

2.

Stan cywilny poręczyciela

a) Żonaty/zamężny

(zaznaczyć właściwe)

b) wolny

Czy małżonkowi mają rozdzielność

a) Tak (należy dołączyć odpowiedni dokument)

majątkową? (zaznaczyć właściwe)

b) Nie

3.

4.

Adres zameldowania

5.

Adres zamieszkania

6.

Telefon

7.

Adres e-mail

8.

Data urodzenia

9.

wiek w latach

10.

PESEL

DANE PORĘCZYCIELA

DANE MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (dotyczy/nie dotyczy)
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CZĘŚĆ II - ŹRÓDŁO DOCHODÓW PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
11.

12.

Z jakiego tytułu osiągane są



Zatrudnienie na umowę o pracę



Zatrudnienie na umowę o pracę

dochody (zaznaczyć właściwe)



Zatrudnienie na umowę zlecenie



Zatrudnienie na umowę zlecenie



Renta



Renta



Emerytura



Emerytura



Samozatrudnienie



Samozatrudnienie



Rolnik



Rolnik



inne



inne

Na jaki czas jest zawarta umowa o



Czas określony do ……………………..



Czas określony do ……………………..

pracę (zaznaczyć właściwe)



Czas nieokreślony



Czas nieokreślony



Nie dotyczy



Nie dotyczy

Nazwa i adres pracodawcy
lub
Nazwa , adres, NIP firmy
(w przypadku samozatrudnienia)

13.

14.

Średniomiesięczne zarobki brutto
(średnia z 3 miesięcy)1

1

Należy dostarczyć aktualne, nie starsze niż 1 miesiąc, zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania, okres
zatrudnienia i stanowisko, wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy), informację o tym, że: wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych, pracownik nie jest w
trakcie wypowiedzenia, zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.
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lub
Roczny dochód z prowadzonej
działalności za poprzedni
zamknięty rok2.
15.

Dodatkowe zatrudnienie lub źródło
dochodu.

16.

Liczba osób we wspólnym
gospodarstwie domowym w tym
liczba dzieci.
Proszę podać wiek dzieci.

CZĘŚĆ III - Zobowiązania finansowe poręczyciela i małżonka poręczyciela
17.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Kwota udzielonego kredytu/pożyczki:
Rata miesięczna:
Kwota pozostająca do spłaty:
Ostateczny termin spłaty:
Kwota udzielonego kredytu/pożyczki:
Rata miesięczna:
Kwota pozostająca do spłaty:

2

W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy przedstawić PIT za poprzedni zamknięty rok, aktualny wydruk z CEIDG, oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US.
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Ostateczny termin spłaty:
Kwota udzielonego kredytu/pożyczki:
Rata miesięczna:
Kwota pozostająca do spłaty:
Ostateczny termin spłaty:
18.

Alimenty

Wysokość alimentów miesięcznie:

Termin do jakiego ustalono obowiązek alimentacyjny:
CZĘŚĆ IV: POSIADANY MAJATEK
19.

NIERUCHOMOŚCI (RODZAJ I
SZACUNKOWA WARTOŚĆ)

20.

RUCHOMOŚCI (RODZAJ, MARKA,
SZACUNKOWA WARTOŚĆ)

21.

INNE

CZĘŚĆ V: OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA PORECZYCIELA
22.

A) Oświadczam, że nie byłem karany sądownie i nie jest w stosunku do mnie toczone postępowanie sądowe, nakazowe.
B) Oświadczam, że nie widnieję jako dłużnik w rejestrach o których mowa w zał. 4. (BIG, BIK, ZBP).
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C) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO przyjmuję do wiadomości, iż
Administratorem moich danych osobowych będzie Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp. j., ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302
Olsztyn (dalej: CDEF). Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe przetwarzane były w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych
przez CDEF zarówno za moją zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CDEF (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
D) Prawdziwość wszystkich powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.297 § 1 Ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553).
E)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie 150% kwoty udzielonego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe) dla
(imię i nazwisko osoby, której została udzielona dotacja i wsparcie pomostowe w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą dotacje na start 2”)
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATA, MIEJSCOWOŚĆ

CZYTELNY PODPIS PORĘCZYCIELA

CZYTELNY PODPIS MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
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