
Załącznik nr 7A  

C.     DANE PORĘCZYCIELI 

  PORĘCZYCIEL I PORĘCZYCIEL II 

Imię i Nazwisko     

Adres zamieszkania     

Telefon, e-mail     

Imię ojca, matki     

PESEL                                                             

Stan cywilny       

Seria i numer dokumentu 

tożsamości; 

Przez kogo wydany 

                                                            

          __                            __                  

                                                            

    

Status majątkowy z 

małżonkiem 

                                    

     wspólność majątkowa               wspólność majątkowa          

                                    

     rozdzielność majątkowa             rozdzielność majątkowa        

                                    

     nie dotyczy                nie dotyczy           

                                                            

Posiadany majątek 

majątek wartość majątek wartość 

                                                            

    dom, mieszkanie                   dom, mieszkanie               

                                    

    samochód                     samochód                 

                                    

    oszczędności                    oszczędności                

                                    

    grunty                      grunty                  

                                    

    inne …………………                    inne …………………                

                                                            

Status mieszkaniowy   

Wykształcenie   

Miejsce pracy     

Data podjęcia aktualnej 

pracy 
  

Tryb zatrudnienia, np. 

własna działalność, emeryt, 
umowa o pracę na czas 

określony/nieokreślony itp.  

  

Grupa zawodowa/sektor 

gospodarki 
  

Stanowisko/zawód   

Dochody z tytułu 

zatrudnienia 
    

Inne dochody, np. własna 

działalność, emerytura 
    

Wydatki stałe gospodarstwa domowego  (żywność, utrzymanie mieszkania, higiena, 

odzież i obuwie, edukacja, leki itp.) 
  

Posiadam zobowiązania wobec 
banków i innych podmiotów z 
tytułu kredytów, pożyczek, 
poręczeń, kart kredytowych, 
limitów, debetów, zakupów 
ratalnych, itp.  

Instytucja kredytująca  Wysokość raty Instytucja kredytująca  Wysokość raty 

        

        

        

 

 

 
  

      



 
 
OŚWIADCZENIA 
 
1. Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu 

na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 
3) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: __________________________ 
4) terminowo reguluje zeznania podatkowe. 

 

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam 

Bank Spółdzielczy w Miliczu do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej 

o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako konsumenta: 

 

Poręczyciel I Poręczyciel II 

 TAK                                 NIE  TAK    NIE  NIE DOTYCZY 

 

Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty 

Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 

 

Poręczyciel I Poręczyciel II 

 TAK                                 NIE  TAK    NIE  NIE DOTYCZY 

 

3. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 
 
 
 
 
 

      

 
 

miejscowość, data 

 
 

podpis Poręczyciela I 

 
 

podpis Poręczyciela II 

 

 

Posiadam stałe, miesięczne 
obciążenia z tytułu podatków,  
wyroków sądowych, świadczeń 
alimentacyjnych, rentowych, 

odszkodowawczych, pożyczek 
z KZP itp. 

Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia 

        

        

        

Członek Banku 

Spółdzielczego w Miliczu 

                                                            

    Tak   Nie              Tak   Nie          

                                  

Dochody są obciążone 

admin. lub sądowymi 

tytułami egzekucyjnymi 

                                                            

    Tak   Nie              Tak   Nie          

                                  

Liczba osób we wspólnym  

gospodarstwie domowym 

                                  

       w tym dzieci do lat 6               w tym dzieci do lat 6        

                                                            


