
Załącznik 10

Informacja  o  Poręczycielu  /  Wspólniku  /  Współmałżonku/  

Współkredytobiorcy / Współpożyczkobiorcy

w związku z wnioskiem o udzielenie kredytu/pożyczki

złożonym przez: ...............................................................................

I.DANE OGÓLNE

1. Nazwisko i imię, imię ojca: ......................................................................................... Nr telefonu: ….....................

2. Numer ewidencyjny PESEL: ................................. seria i numer dowodu osobistego: ..........................................

3. Adres zamieszkania: ...............................................................................................................................................

4. Zatrudnienie, źródło dochodów: .......................................................................................................................….

5. Stan cywilny: …...................................… Osoby na utrzymaniu i ich wiek: ……………………………..………....

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

Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony – na czas określony od dnia ..................... do dnia ...................*)

Nie jestem – jestem*) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Moje przeciętne miesięczne dochody z okresu ostatnich trzech miesięcy wynoszą …............................................. zł

(słownie złotych ........................................................................................................................................................... )

Dochody nie są obciążone / są obciążone *) kwotą ....................................zł, z tytułu: ................................................

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

II.DANE O STANIE MAJĄTKOWYM

1. Dom mieszkalny – mieszkanie stanowi moją własność na podstawie ............................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
(podać tytuł własności, numer księgi wieczystej)

wynajmuję od ...................................................................................................................................................

na podstawie umowy najmu od dnia ................................. na okres do dnia ...................................... na czas

nieokreślony*)

2. Posiadam – nie posiadam*) inne nieruchomości – podać jakie np. gospodarstwo rolne (wówczas wypełnić

ankietę gospodarstwa) ............................................................................................................................................

3. Posiadam – nie posiadam*) samochód osobowy. Jeśli tak, podać markę, nr. rej., wartość ubezpieczeniową

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

4. Współmałżonek  pracuje  –  nie  pracuje*).  Jeśli  tak,  podać  nazwę  zakładu  pracy,  średnie  miesięczne

wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy ............................................................................................................

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

III.DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻEŃ, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ

1. Posiadam – nie posiadam*) zadłużenie w ŁBS. Aktualne zadłużenie: ….............................................................. 

miesięczna rata …..................................... z terminem spłaty do dnia …...............................................................

2. Posiadam – nie posiadam*) zadłużenie w innych bankach. Aktualne zadłużenie: …............................................ 

miesięczna rata …..................................... z terminem spłaty do dnia …...............................................................

3. Jestem – nie jestem*) poręczycielem kredytu zaciągniętego przez ….................................................. w kwocie

…................................ aktualne zadłużenie …..................................... miesięczna rata …..................................

4. Jestem – nie jestem*) poręczycielem kredytu zaciągniętego przez ….................................................. w kwocie

…................................ aktualne zadłużenie …..................................... miesięczna rata …..................................

5. KW jest – nie jest*) obciążona wpisem hipotecznym (kwota obciążenia) .............................................................

6. Posiadam  –  nie  posiadam*)  zobowiązania  przeterminowane  z  innych  tytułów  (np.  zaległości  w  opłatach

czynszu, za energię, itp.) …....................................................................................................................................



IV. OŚWIADCZENIE

1. Wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym a ich wiarygodność potwierdzam pod
rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

2. Upoważniam Bank do weryfikacji informacji zamieszczonych we Wniosku kredytowym.
3. Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

(Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu rozpatrzenia wniosku i analizy ryzyka

4. Na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  o udostępnianiu informacji  gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy
do  wystąpienia  do  Krajowego  Rejestr  Długów  Biura  Informacji  Gospodarczej  S.A.  (BIG)  z  siedzibą  we
Wrocławiu  o ujawnienie  informacji  gospodarczych  dotyczących  moich  zobowiązań.  Wyrażenie  zgody  jest
dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

5. Na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  o udostępnianiu informacji  gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Łącki Bank Spółdzielczy
do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji  gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.

TAK / NIE *

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w 33-390 Łącko 814 oraz Biuro
Informacji  Kredytowej  S.A.  z siedzibą  w  Warszawie  dotyczących  mnie  informacji  stanowiących  tajemnicę
bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności  kredytowej i
analizy  ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat  od dnia  wygaśnięcia.  Wyrażenie  zgody jest
dobrowolne.

TAK / NIE *

Jednocześnie  potwierdzam,  że  zostałam(em)  poinformowana(y)  o  prawie  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  poprawiania  oraz dobrowolności  udzielenia  powyższej  zgody,  jak również o możliwości  jej
odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje
udzielona jak i  w BIK. Przyjmuję do wiadomości,  że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych przez  Łącki  Bank Spółdzielczy (zwany dalej
„Bankiem”) w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.

TAK / NIE *

................................................, dnia ....................... ..................................................................................
                 (miejscowość) (Podpis Poręczyciela)

V. ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA

Ja, niżej podpisany(a) legitymujący(a) się dowodem osobistym serii ............. nr..........................................................

wydanym przez ............................................................................ zamieszkały ............................................................

........................................................................................................  PESEL:  ...........................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie poręczenia przez współmałżonka.

Ponadto  Zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (Dz.  U.  UE  L 119  z  dnia  4  maja  2016  r.)),  wyrażam zgodę  na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu rozpatrzenia wniosku.

..................................................................................
(podpis Współmałżonka Poręczyciela)


