
 

 

Nr Oddziału 00__  Modulo Klienta _____________ Data wpływu ________________ 

  

Konto ____________________________________ Nr w rejestrze  _______________ 
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INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  WNIOSKODAWCY  PORĘCZYCIELA 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH/PORĘCZYCIELACH 

 Wnioskodawca III/Poręczyciel I Wnioskodawca IV/Poręczyciel II 

Imiona i Nazwisko   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe   

Nazwisko rodowe matki   

PESEL   

Data i miejsce urodzenia   

Cechy dokumentu 
tożsamości 

 dowód osobisty           paszport 

Seria____ Nr ___________ Wydany przez: ________________ 

 dowód osobisty           paszport 

Seria____ Nr ___________ Wydany przez: ________________ 

Stan cywilny   

Małżeńska wspólnota 
majątkowa 

 tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Adres zamieszkania 
na terenie RP 

  

Adres do korespondencji 

 jak wyżej  inny:   jak wyżej  inny: 

Nr telefonu  
stacjonarny: stacjonarny: 

komórkowy:  komórkowy:  

Adres e-mail   

Wykształcenie   

Wykonywany zawód    

Miejsce pracy, adres 
nr telefonu 

  

II. INFORMACJE O DOCHODACH, WYDATKACH I SYTUACJI MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCÓW/PORĘCZYCIELI 

  Wnioskodawca III/Poręczyciel I Wnioskodawca IV/Poręczyciel II 

Miesięczny dochód netto  PLN PLN 

Źródła dochodu 

 Umowa o pracę na czas nieokreślony ________________ PLN 

 Umowa o pracę na czas określony do ________________ PLN 

 emerytura/renta* ZUS/KRUS/Inne* _________________ PLN 

 zasiłek przedemerytalny __________________________ PLN 

 działalność rolnicza _____________________________  PLN 

 działalność gospodarcza __________________________ PLN 

 wolne zawody __________________________________ PLN 

 umowa cywilno-prawna/umowa najmu* ____________  PLN 

 inne (np. prace sezonowe) ________________________ PLN 

 Umowa o pracę na czas nieokreślony ________________ PLN 

 Umowa o pracę na czas określony do ________________ PLN 

 emerytura/renta* ZUS/KRUS/Inne* _________________ PLN 

 zasiłek przedemerytalny __________________________ PLN 

 działalność rolnicza ______________________________  PLN 

 działalność gospodarcza __________________________ PLN 

 wolne zawody __________________________________ PLN 

 umowa cywilno-prawna/umowa najmu* ____________  PLN 

 inne (np. prace sezonowe) ________________________ PLN 

Wnioskodawca III oraz Wnioskodawca IV należą do wspólnego gospodarstwa domowego 
(dwa kolejne wiersze poniżej (w kolumnie Wnioskodawcy III) wypełnić tylko gdy zaznaczono „NIE”) 

 TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

Łączna Ilość osób w 
gospodarstwie domowym  

 
W tym dzieci:  W tym dzieci: 

Stałe miesięczne wydatki 
gospodarstwa domowego 

  

Status mieszkaniowy  właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania  właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 

Załącznik nr 5 do Metodyki 
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Kontakt: Centrala 83 371 42 58 | O/Drelów 83 372 00 05 | O/Komarówka Podlaska 83 353 50 16 | O/Kąkolewnica 83 372 27 73 | O/Konstantynów 83 341 50 15| Internet www.bsmiedzyrzec.pl 

  Wnioskodawca III/Poręczyciel I Wnioskodawca IV/Poręczyciel II 

 posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

 zamieszkiwanie z rodzicami/dziećmi* 

 najemca (wysokość czynszu: __________________________ ). 

 posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

 zamieszkiwanie z rodzicami/dziećmi* 

 najemca (wysokość czynszu: __________________________). 

Posiadane nieruchomości 
np.: mieszkanie, lokal, liczba 
hektarów, gospodarstwo rolne, 
działki budowlane, 

  

Posiadane ruchomości 
np.: samochody, ciągniki, 
maszyny (rodzaj, marka, rok 
produkcji, wartość) 

  

Posiadany inwentarz 
(rodzaj, liczba, wartość) 

  

Konto bankowe  
 Posiadam w tutejszym Banku (  ROR,  bieżący) 
 Posiadam w banku ____________________________ 
 Nie posiadam 

 Posiadam w tutejszym Banku (  ROR,  bieżący) 
 Posiadam w banku ____________________________ 
 Nie posiadam 

III. OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIACH 

1.  Nie posiadam   Posiadam* zobowiązań/nia wobec innych banków niż Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim.  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (należy podać nazwę banku, rodzaj zobowiązania, wysokość, terminy płatności, oprocentowanie, zabezpieczenie) 

2.  Nie posiadam  Posiadam* innych/e zobowiązań/nia (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje)  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(należy określić wierzyciela i wysokość zobowiązania) 

3.  Nie posiadam  Posiadam* zobowiązań/nia wobec Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(w przypadku posiadania zobowiązań należy określić ich kwotę oraz podmiot wobec którego są one wymagalne) 

4.  Nie jestem poręczycielem /  Jestem poręczycielem* kredytu zaciągniętego przez: 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Nie toczy  toczy* się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(w przypadku toczącego się postępowania egzekucyjnego należy określić czego ono dotyczy) 

IV. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE I ZGODY 
1. Oświadczam, że: 

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

stanu na dzień złożenia wniosku oraz wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 
3) terminowo reguluję zeznania podatkowe. 

2. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w „Formularzu klauzul informacyjnych oraz 
klauzul zgód” będącym załącznikiem do niniejszej informacji. 

3. Wyrażam zgodę na rozliczenie kredytu po jego całkowitej spłacie na rachunek wskazany we Wniosku [dotyczy Wnioskodawców]. 

Wiarygodność podanych w niniejszym wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 
 

 

______________________________________________ 
miejscowość 

-- 
data 

 
 

_______________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy III/Poręczyciela I 

 
 

_______________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy IV/Poręczyciela I 

 

 


