Załącznik nr 8
do „Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich i kredytów mieszkaniowych
powyżej 255.550,00 zł dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kielcach“

..................... dnia ............................

.............................
pieczęć zakładu pracy

miejscowość

miesiąc wpisać słownie

PORĘCZYCIEL
ZAŚWIADCZENIE
Pan/Pani.........................................................................................................................................
nazwisko i imię

imię ojca

imię matki

zam. w ................................................................................................................................................
dokładny adres

PESEL

miejsce urodzenia

dowód osobisty...............................................................................................................................
seria

numer

data wystawienia wydany przez

Niniejszym zaświadcza się, że w/w Pan/Pani jest zatrudniony /a w naszym zakładzie pracy
jako ............................................................................. od dnia . ..............................................................
miesiąc wpisać słownie

umowa zawarta jest na czas nieokreślony*/, czas określony do dnia ................................ z przeciętnym
wynagrodzeniem miesięcznym netto z ostatnich 3 m-cy zł .......................... słownie złotych: ................
.......................................................................................... Wynagrodzenie powyższe nie jest obciążone z
tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów*/, jest obciążone kwotą zł.............................................
Wyżej wymieniony /a nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, ani w okresie
próbnym*/, nie jest pracownikiem sezonowym*/.
W przypadku nieterminowego regulowania przez pracownika zobowiązań wobec Banku, zakład pracy
zobowiązuje się do potrącenia z wynagrodzenia pracownika należności na rzecz Banku kredytującego, na
warunkach określonych w art. 91 Kodeksu pracy.

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

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

główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona

kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona

- podpis i pieczęć z nazwiskiem

- podpis i pieczęć z nazwiskiem

*/niepotrzebne skreślić
UWAGA: Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że nie ubiegam się o kredyt/pożyczkę*/, ubiegam się o kredyt/pożyczkę
w wysokości _____________ w ___________________________________
instytucja kredytująca

który ma być spłacony/a/ w terminie do ___________________________________________
Zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki przez inne banki i osoby prawne wynosi
_______________________ ma być spłacone w terminie do _____________________*/
DANE DODATKOWE
1. Rodzina składa się z _______ osób.
2. Dane małżonka: ___________________________________________________________
imię i nazwisko

- zatrudniony/a/ w _______________________________________________________
- średni dochód miesięczny /netto/ __________________________________________
- spłaca lub ubiega się o kredyt/pożyczkę _____________________________________
3.Przeciętne stałe wydatki Poręczyciela z tytułu czynszu i innych opłat
__________________________________________________________________________
średnie miesięczne

4.Stan majątkowy własności, np. dom, samochód ______________________________________
__________________________________________________________________________________________

5.Adres stałego zameldowania przez ostatnie dwa lata___________________________________
__________________________________________________________________________________________

6.Czy jest/był Poręczycielem innych kredytów/pożyczek?________________________________
___________________________________________________________________________
Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 póz.553
z 1997 roku z późn. zmianami).
Bank informuje, że dane osobowe przedstawione w nagłówku będą włączone do zbioru danych
Banku Spółdzielczego w Kielcach ul. Złota 9 w celu realizacji zobowiązań kredytowych
i sprawozdawczości z prawem dostępu do nich osób, których dotyczą oraz ich poprawiania
zgodnie z art. 24 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101
późn. zmianami 926).

_________________dnia____________________
*/niepotrzebne skreślić

_________________________
podpis Poręczyciela

