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Załącznik nr 2 do Instrukcji oceny zdolności kredytowej w Regionalnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta 

 
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA  

Numer członkowski 
Poręczyciela 

  
Numer/-y członkowski/e 
Wnioskodawcy/ców 

  

Wnioskowana kwota 
pożyczki/kredytu 

  Ilość rat   

Dane Poręczyciela Poręczyciel Współmałżonek 

Nazwisko     

Imię (imiona)     

PESEL     

Dowód tożsamości (seria i numer)     

Adres zameldowania     

Adres do korespondencji     

Telefon     

Stan cywilny     

Wspólność majątkowa (proszę wpisać: Tak, lub Nie)     

Ilość osób w gospodarstwie domowym     

Status mieszkaniowy: właściciel domu, właściciel 
mieszkania, lokal wynajmowany, mieszkanie przy rodzinie) 

    

Ilość posiadanych hektarów fizycznych/przeliczeniowych 
użytków rolnych 

  

Nazwa i adres zakładu pracy/nazwa organu wypłacającego 
świadczenie 
Dochód netto 
 

Nazwa zakładu pracy / organu 
 
  

  

Nazwa zakładu pracy / organu 
 
  

  

Dochód netto Dochód netto 

Stały miesięczny koszty utrzymania domu/mieszkania 
(czynsz/podatek od nieruchomości, ogrzewanie, woda, 
gaz, elektryczność, itp.); koszty wyżywienia, ubrania; 
koszty utrzymania samochodu oraz zaspokojenia innych 
potrzeb konsumpcyjnych Wnioskodawcy i osób 
znajdujących się na jego utrzymaniu; 
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Dane Poręczyciela Poręczyciel Współmałżonek 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki 
(proszę podać wszystkie 
kredyty i pożyczki, w tym na 
zakup towarów i usług, debet 
na rachunku bieżącym, 
przyznane limity kredytowe 
dotyczące kart kredytowych)  
 

(nazwa 
banku/instytucji 

kredytowej)/(data 
zawarcia umowy) 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

          

          

          

     

     

     

     

Poręczane zobowiązania 
(proszę podać wszystkie 
poręczane kredyty i pożyczki, 
debet na rachunku bieżącym, 
przyznane limity kredytowe) 
 

(nazwa 
banku/instytucji 

kredytowej)/(data 
zawarcia umowy) 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

          

     

          

Oświadczenie: Poręczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności ich udostępnianie osobom trzecim 
współpracującym ze SKOK w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. Wnioskodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK 
S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, celem umieszczenia ich w bazie 
BIK S.A. „Kredytobiorcy” oraz udostępnienia na zasadzie wzajemności innym bankom oraz instytucjom ustawowo upoważnionych do udzielania 
kredytów, informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach na rachunkach w SKOK w zakresie określonym w art. 105 prawa 
bankowego, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
prawem wglądu do jego danych oraz ich poprawiania. „Ja, niżej podpisany(a), działając na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam SKOK do wystąpienia - za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA – do biura informacji gospodarczej InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Canaletta 4 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”     

 

Data ……………………………………………            

Czytelny podpis poręczyciela ………………………………………………………………………………………………


