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Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
im. ks. F. Blachnickiego w Zamościu

im. ks. F. Blachnickiego w Zamościu

Oświadczenie Poręczyciela

Oświadczenie Poręczyciela

Wypełnia Poręczyciel ODRĘCZNIE

Wypełnia Poręczyciel ODRĘCZNIE

Imię i nazwisko Poręczyciela

Nazwisko panieńskie

Data i miejsce urodzenia

Imię i nazwisko Poręczyciela

Nazwisko panieńskie

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

Adres zamieszkania Poręczyciela

Adres zamieszkania Poręczyciela

ul. / nr domu: ....................................................................................................................

ul. / nr domu: ....................................................................................................................

-

Miejscowość: ....................................................................................

Kontakt telefoniczny: tel.domowy:

tel.służbowy

-

Miejscowość: ....................................................................................

Kontakt telefoniczny: tel.domowy:

tel.służbowy

Imiona rodziców

Imiona rodziców

Posiadam rachunek w banku - nazwa i nr rachunku

Posiadam rachunek w banku - nazwa i nr rachunku

Miesięczne wynagrodzenie netto

Miesięczne wynagrodzenie netto

Miesięczne wynagrodzenie współmałżonka
netto

Miesięczne wynagrodzenie współmałżonka
netto

Wysokość zobowiązań miesięcznych obciążających Poręczyciela (kredyty bankowe,
alimenty, wyroki sądowe)

Wysokość zobowiązań miesięcznych obciążających Poręczyciela (kredyty bankowe,
alimenty, wyroki sądowe)

Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych stałych opłat (c.o., wody itp.) obciążających
gospodarstwo domowe Poręczyciela

Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych stałych opłat (c.o., wody itp.) obciążających
gospodarstwo domowe Poręczyciela

Czy jest Pan(i) poręczycielem innego kredytu (pożyczki)? ...................................................
W jakiej wysokości .................................................................................................................
Czy jest Pan(i) poręczycielem w innym SKOK-u? ................................................................

Czy jest Pan(i) poręczycielem innego kredytu (pożyczki)? ...................................................
W jakiej wysokości .................................................................................................................
Czy jest Pan(i) poręczycielem w innym SKOK-u? ................................................................

Ilość członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

Ilość członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

Małżonek tak / nie,

Małżonek tak / nie,

dzieci ..............,

inne osoby ...............

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr133, poz. 883) na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK im. ks. F.
Blachnickiego w Zamościu w celach związanych z działalnością SKOK.

Data ..........................

Podpis Poręczyciela .................................................................

dzieci ..............,

inne osoby ...............

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr133, poz. 883) na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK im. ks. F.
Blachnickiego w Zamościu w celach związanych z działalnością SKOK.

Data ..........................

Podpis Poręczyciela .................................................................

