
Załącznik nr 1 
 
 

DANE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY I PORECZYCIELI 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ............................................................................................. 
2. Adres zamieszkania:  ..........................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  

3. Telefon/fax....................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................  
 

4.  Dowód osobisty seria  ....................nr……….............wydany przez ………………………… 

……………………………………….dnia……………………………………………………….. 

5. Numer PESEL .................................................................………................................................ 

6. Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………. 

7. Wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe)…………………………………… 

8. Stan cywilny …………………………………………………………………………………... 

9. Ilość osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy:……… 

10. Zawód: ………………………………………………………………………………………. 

11. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe …………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

12. Aktualne miejsce i stanowisko pracy: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

13. Zawód miejsce i stanowisko pracy współmałżonka: 

   …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

14. Szacunkowa wartość majątku osobistego, w tym: ziemia, budynki, środki transportu, inne. 

(Należy podać jakie): ……………………………………………………………………… 

Posiadam rachunek bieżący w Banku (pełna nazwa i adres Banku) ……………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku………………………………………………………………….. ……………. 

15. Aktualne zadłużenie wnioskodawcy wobec innych podmiotów (bank, organizacje instytucje    

finansowe, osoby fizyczne) z tytułu zaciągniętych kredytów i/lub pożyczek wynosi (należy 

podać szczegóły dotyczące kredytodawcy/ pożyczkodawcy, kwoty okres spłaty, 

oprocentowania oraz zabezpieczenia spłaty): 

   …………………………………………………………………………………………………. 

 .………………………………………………………………………………………………… 
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   …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

16. Czy do tej pory wnioskodawca ubiegał się o kredyt lub pożyczkę? (tak lub nie)…………… 

Jeżeli tak, to kiedy został udzielony, przez kogo, w jakiej wysokości i czy spłata została 

dokonana w terminie? ……………………………………………………………………………  

   …………………………………………………………………………………………………. 

 .………………………………………………………………………………………………… 

17. Czy obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą? (tak lub nie)…………….. 

Jeżeli tak, proszę podąć datę rozpoczęcia i przedmiot działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej), oraz formę opodatkowania 

podatkiem dochodowym: ………………………………………………………………………. 

 

DANE DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELI  

Wnioskodawca proponuje następujących poręczycieli spłaty kredytu: 

         1. ....................................................................................................................................................... 
            (imię i nazwisko, adres seria i nr Dowodu Osobistego, organ wydający, data wydania, nr PESEL/nazwa i siedziba poręczyciela) 

 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Ilość osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu Poręczyciela:……………. 

Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko/obszar gospodarstwa rolnego w hektarach: ……….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Średnie, miesięczne dochody netto za ostatnie trzy miesiące: …………………………………… 

Wyrażam zgodę na poręczenie: 

 

…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis poręczyciela 

 

         2. ...................................................................................................................................................... 
            (imię i nazwisko, adres seria i nr Dowodu Osobistego, organ wydający, data wydania, nr PESEL/nazwa i siedziba poręczyciela) 

 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Ilość osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu Poręczyciela:……………. 

Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko/obszar gospodarstwa rolnego w hektarach: ……….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Średnie, miesięczne dochody netto za ostatnie trzy miesiące: …………………………………… 

Wyrażam zgodę na poręczenie: 

 

…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis poręczyciela 
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        3. .............................................................................................................................................. ......... 
            (imię i nazwisko, adres seria i nr Dowodu Osobistego, organ wydający, data wydania, nr PESEL/nazwa i siedziba poręczyciela) 

 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Ilość osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu Poręczyciela:……………. 

Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko/obszar gospodarstwa rolnego w hektarach: ……….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Średnie, miesięczne dochody netto za ostatnie trzy miesiące: …………………………………… 

Wyrażam zgodę na poręczenie: 

 

 

…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis poręczyciela 

 

 
 

 
…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 

 


