
  Formularz P10/F02 
BARR S.A.                     Wydanie 4 

 

1

Informacje o Poręczycielu i współmałżonku* 
I. Dane osobowe Poręczyciela: 

1. Imię i nazwisko Poręczyciela …............................................................................................................................ 
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................ 
3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: ..…………………………………………………………………………... 
4. Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Wykształcenie: ………………………………….., Kierunek/ zawód: ………………………………………………….. 
6. Stan cywilny: …………………………, Ilość osób we wspólnym gospodarstwie: ……………………..................... 
7. Zatrudnienie lub inne źródło dochodu Poręczyciela: 
.................................................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że nie byłem/ byłam* karany sądownie i nie* jest w stosunku do mnie toczone postępowanie 
sądowe, nakazowe*.  
 
……………………………………………… 
/data i podpis Poręczyciela/ 

Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela 
II. Dane osobowe współmałżonka: 

1. Imię i nazwisko Współmałżonka: .......................................................................................................................... 
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................ 
3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: ..…………………………………………………………………………... 
4. Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Wykształcenie: ………………………………….., Kierunek/ zawód: ………………………………………………….. 
6. Oświadczam, że: 

a) Jestem/nie jestem zatrudniony/a w ................................................................................................................. 
b) Moje miesięczne wynagrodzenie wynosi brutto/netto* ................................................................................... 
c) Oświadczam, że nie byłem/ byłam* karany sądownie i nie* jest w stosunku do mnie toczone postępowanie 

sądowe , nakazowe*. 
d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenia przez mojego współmałżonka na warunkach określonych 

we wniosku. 
 
……………………………………………… 
/data i podpis współmałżonka Poręczyciela/ 

Oświadczenie o zobowiązaniach finansowych i posiadanym majątku Poręczyciela i współmałżonka* 
1. Oświadczamy, że stosunki majątkowe małżeńskie są uregulowane na zasadach: 

□ ustawowej wspólności majątkowej       □ rozdzielności majątkowej       □ inne ……………………. 
2. Zobowiązania (w tym pożyczki, kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez 

Poręczyciela/Współmałżonka i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym): 
Lp. Nazwa 

wierzyciela 
Rodzaj 
wierzytelności 

Kwota 
zadłużenia 

Termin 
spłaty 

Miesięczn
a rata 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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3. Posiadam/Nie posiadam zobowiązania z tytułu obowiązku alimentacyjnego, którego wielkość wynosi: 
miesięcznie …………………………………..złotych. 

4. Informacje o posiadanym majątku, wchodzącym w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiący 
majątek osobisty: 
a) nieruchomości  
Lp. Rodzaj i adres Wartość  Obciążenia 
1.    
2.    
3.    
b) ruchomości, lokaty, papiery wartościowe i inne:  
Lp. Rodzaj i adres Wartość  Obciążenia 
1.    
2.    
3.    
4.    

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej  
z art.297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553). 

 
...............................................                                       ......................................................................... 
data i podpis Poręczyciela                                         data i podpis współmałżonka  Poręczyciela  

* niepotrzebne skreślić 
WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL ORAZ WSPÓŁMAŁŻONEK 
Oświadczam że: 
1. Poza zobowiązaniami i obciążeniami ujawnionymi powyżej, nie ciążą na mnie istotne zobowiązania lub 

obciążenia na rzecz jakichkolwiek osób. 
2. Nie zalegam z wykonywaniem zobowiązań na rzecz jakichkolwiek osób, nie zalegam również z płaceniem 

podatków, składek ZUS/KRUS oraz innych obciążeń publicznoprawnych, płaceniem alimentów, ani też 
spłatą kredytu bankowego. 

3. Znam warunki Umowy Pożyczki i Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wynikające z nich obowiązki 
Poręczyciela. 

4. Dane podane w niniejszym Oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
5. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych pozostałym Poręczycielom. 
6. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Biłgorajskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w celu wywiązania się z umowy oraz wyrażam zgodę na korzystanie z nich w celach 
marketingowych i promocyjnych Funduszu, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze podanie przeze mnie 
danych jest dobrowolne, i że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich poprawienia. 

 
Data ……………………… 
Podpis Poręczyciela ………..………………………. Podpis współmałżonka …………………………………… 
WYPEŁNIA WSPÓŁMAŁŻONEK PORCZYCIELA 
Oświadczam że: 
1. Wyrażam zgodę na poręczenie przez mego współmałżonka pożyczki z Funduszu Pożyczkowego  

BARR S.A. do wysokości 150% kwoty pożyczki, tj. kwoty ………………………… zł  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wyrażam zgodę na poręczenie weksla in blanco przez mojego współmałżonka tytułem zabezpieczenia 
pożyczki. 

 
Data ……………………… 
Podpis współmałżonka Poręczyciela ……………………………………………………………………………….. 
 


