ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Działalności Pożyczkowej Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Mała Pożyczka nr PFR/1/2017/V/7

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Dotyczy osób fizycznych (Wnioskodawców i Poręczycieli) w zakresie osiąganych dochodów
oraz posiadanego majątku i zobowiązań nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:

Informacje finansowe i majątkowe:
Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem własnym:
1.

Ruchomości

Rodzaj (nazwa wraz z numerem rejestracyjnym - identyfikującym przedmiot)

2.

Wartość obciążenie w tys. PLN

Ilość

Wartość w tys. PLN

Wartość w
tys. PLN

Wartość obciążenie w tys. PLN

Lokaty, oszczędności, papiery wartościowe
Rodzaj (nazwa wraz z numerem identyfikującym)

3.

Wartość w
tys. PLN

Nieruchomości
Rodzaj, adres (np. nr działki)

Nr KW

*Wartość wg wyceny biegłych (B), ceny ewidencyjnej (E), szacunku własnego (W), wartości rynkowej (R)

4.

Inne źródła dochodu

5.

Zobowiązania (wykaz posiadanych kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, przyznane limity kredytowe
i płatnicze w rachunku osobistym, w kartach kredytowych, innych form zobowiązań, jak np.: gwarancje, weksle).
Należy wymienić wszystkie zobowiązania:

Nazwa instytucji / rodzaj zadłużenia

6.

Kwota udzielona

Aktualne zadłużenie

Termin spłaty

Miesięczna rata

Prawne zabezpieczenie

Ustawowa wspólność majątkowa

Pozostaję we
wspólnocie
majątkowej


Pozostaję w
rozdzielności
majątkowej


Jestem stanu wolnego:
 kawalerem /  panną /  rozwiedziony /  rozwiedziona /
 wdowcem /  wdową

Pozostałe informacje ogólne:
Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Twojego majątku?

 tak

 nie

Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?

 tak

 nie

Czy kiedykolwiek ogłaszałeś upadłość?

 tak

 nie

Czy kiedykolwiek zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem Sądu?

 tak

 nie

Czy posiadasz zaległości podatkowe?

 tak

 nie

Szczegóły (w przypadku odpowiedzi twierdzącej):

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, znana mi jest odpowiedzialność karna za
podawanie fałszywych danych wynikająca z art. 271 Kodeksu Karnego:

Czytelny Podpis składającego oświadczenie Wnioskodawca / Poręczyciel

W przypadku wspólnoty majątkowej czytelny podpis Współmałżonka
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WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA / PORĘCZYCIEL
Imię Nazwisko:

PESEL:
Nr dowodu osobistego

WYPEŁNIA MAŁŻONEK/A POŻYCZKOBIORCY / PORĘCZYCIELA
Imię i
nazwisko:





NIP (bez kresek)
Adres zamieszkania: ul./nr domu:
Miejscowość:

kod:

-

PESEL:
Nr dowodu osobistego

NIP (bez kresek)
Adres zamieszkania: ul./nr domu:
Miejscowość:

Kontakt tel:

Kontakt tel:

e-mail:

e-mail:

Miejsce pracy:

Miejsce pracy:
Telefon służbowy:

Stanowisko:
Miesięczne wpływy gotówki ze
wszystkich źródeł (w PLN):




kod:

Stanowisko:

-

Telefon służbowy:

Miesięczne wpływy gotówki ze
wszystkich źródeł (w PLN):

Wysokość miesięcznych zobowiązań
(kredyty bankowe, alimenty, itp.):
Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych stałych opłat (c.o., wody, itp.):
Ilość osób utrzymywanych z dochodów Pożyczkobiorcy / Poręczyciela i jego współmałżonka(i) w tym ich samych:
Łączna ilość osób w gospodarstwie domowym:
Nazwa banku i numer rachunku
osobistego:
WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA/PORĘCZYCIEL ORAZ MAŁŻONEK(A) POŻYCZKOBIORCY / PORĘCZYCIELA

Oświadczam, że:
1. Poza zobowiązaniami i obciążeniami ujawnionymi powyżej, nie ciążą na mnie inne zobowiązania lub obciążenia na rzecz jakichkolwiek
osób.
2. Nie zalegam z wykonaniem zobowiązań na rzecz jakichkolwiek osób, nie jestem w zwłoce z płaceniem podatków, składek ZUS
oraz innych obciążeń publicznoprawnych, płaceniem alimentów, ani też ze spłatą kredytów bankowych, ani pożyczek.
3. Znam warunki Regulaminu udzielania pożyczek w projekcie Mała Pożyczka nr PFR/1/2017/V/7 realizowanym przez Kaszubski
Fundusz Przedsiębiorczości S.A. oraz wynikające z niego obowiązki Pożyczkobiorcy i Poręczycieli.
4. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych pozostałym Poręczycielom.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ww. danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rozpatrywania
i monitorowania pożyczki w projekcie Mała Pożyczka nr PFR/1/2017/V/7 realizowanym przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości
S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
6. Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
7. Znana mi jest odpowiedzialność prawna za podawanie fałszywych danych.

Data: ....................... Podpis Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: .................................................. Podpis małżonka(i) ................................................
WYPEŁNIA MAŁŻONEK(A) POŻYCZKOBIORCY / PORĘCZYCIELA

1. Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego(ą) małżonka(ę) pożyczki w projekcie Mała Pożyczka nr PFR/1/2017/V/7 realizowanym
przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. do kwoty ..................... zł (słownie: ….......................................................)
2. Wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego(ą) małżonka(ę) pożyczki w projekcie Mała Pożyczka nr PFR/1/2017./V/7 realizowanym
przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. udzielonej .......................................................................................
3. Wyrażam zgodę na wystawienie / poręczenie weksla in blanco przez mojego małżonka(ę) tytułem zabezpieczenia w/w pożyczki.
Data: ...........................Podpis małżonka(i) Pożyczkobiorcy /Poręczyciela: ...............................................................
(*)
pkt. 1 wypełnia tylko współmałżonek Pożyczkobiorcy.
WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL

Oświadczam, że zapoznałem się z oświadczeniami pozostałych Poręczycieli pożyczki, sytuacją finansową Pożyczkobiorcy i jego (ich)
przedsiębiorstw(a) oraz, że uzgodniłem z pozostałymi Poręczycielami sposób spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem na wypadek
niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
Data: ................................ Podpis Poręczyciela: .....................................................................................
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