Załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON

Oświadczenie Pożyczkobiorcy i/lub Poręczyciela

WYPEŁNIA MAŁŻONEK(A) POŻYCZKOBIORCY / PORĘCZYCIELA

WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA / PORĘCZYCIEL

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

PESEL:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Numer dowodu osobistego:

NIP (bez kresek):

NIP (bez kresek):

Adres zamieszkania:
ul./numer domu:

Adres zamieszkania:
ul./numer domu:

Miejscowość:

Miejscowość:

Kontakt telefoniczny:
Miejsce pracy:

Kontakt telefoniczny:
Miejsce pracy:
Telefon służbowy:

Stanowisko:

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł:

Stanowisko:

Telefon służbowy:

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł:

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:
Nazwa bank 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 ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON, który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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 ramach” Funduszu Mikropożyczkowym KLON, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst
jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
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) Pożyczkobiorcy/Poręczyciela ( obligatoryjnie będącym(i) Poręczycielem(i)…………………………………………………………….

Załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON

WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL

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

