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OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY  
/OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/ 

TYP: DFR-1.0 
I. DANE PERSONALNE 

1. Imię: 2. Nazwisko: 
 

3. Adres zamieszkania: 4. Poczta: 
 

5. Telefon/Fax: 6. E-mail: 
 

7. Numer dowodu osobistego: 8. PESEL: 
 

9. Wiek: 
 

10. Stan cywilny: 

11. NIP: 
 

12. Data urodzenia: 
 

13. Wykształcenie: 
 

14. Obecne zatrudnienie: 

15.  Członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu:  
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

16. Średni miesięczny dochód Poręczyciela uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnich 6 miesięcy (wg źródeł uzyskania): 
 
…………………………………. 

17. Średni miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających na utrzymaniu (łącznie  
z Poręczycielem uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnich 6 miesięcy (wg źródeł uzyskania): 

 
…………………………………. 

18.  Wykaz udokumentowanych źródeł dochodu wszystkich członków rodziny w ostatnim miesiącu: 
  

/osoba/                                              /źródło dochodu/                                 /kwota netto/ 
 

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

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

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

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

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

…………………………………………….          …………………………………………………………                 ………………… 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem: 

1. Nieruchomości: 

Rodzaj nieruchomości Położenie 
Nr księgi 

wieczystej 
Wartość Istniejące obciążenie Współwłaściciele 

      

      

      

      

2. Ruchomości (w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty): 

Rodzaj ruchomości 
oraz oznaczenie 
identyfikujące 

Położenie Rok produkcji Wartość 
Istniejące 
obciążenie 

Współwłaściciele 

      

      

      

      

3. Rachunki i lokaty bankowe: 

Nazwa Banku 
prowadzącego 

Nr rachunku 
bankowego 

Kwota Waluta 
Okres, na jaki założono 

lokatę 
Współwłaściciele 

      

      

      

      

4. Prawa majątkowe (w tym: udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe, np. akcje, obligacje): 

Nazwa podmiotu Rodzaj 

Nazwa Banku 
prowadzącego 

rachunek papierów 
wartościowych 

Nr rachunku 
Wartość 
udziałów 

Współwłaściciele 

      

      

      

      

 
Powyższy majątek jest / nie jest* objęty wspólnością majątkową małżeńską z: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego) 

UWAGA: 
* niepotrzebne skreślić 
Jeżeli występuje rozdzielność majątkowa to należy dołączyć do niniejszego oświadczenia właściwe Orzeczenie Sądu. 

 

5. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych, ugód (zaciągniętych przez Wnioskodawcę i 
innych członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej): 

Rodzaj 
zobowiązania 

Aktualna kwota 
zobowiązania 

Termin spłaty 
Miesięczna rata 

kapitałowa 
Miesięczne odsetki 

Zobowiązanie 
(kapitał+odsetki) 
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6. Wystawione i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne (udzielone przez Poręczyciela i innych członków 
rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej): 

Rodzaj weksla, 
poręczenia 

Wystawca weksla Kwota Na czyją rzecz Termin płatności 

     

     

     

     

7. Informację pozostałe: 

1. Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników majątku Poręczyciela?  TAK  NIE 

2. Czy kiedykolwiek Poręczyciel ogłaszał upadłość?  TAK  NIE 

3. Czy Poręczyciel występuje jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?  TAK  NIE 

4. Czy Poręczyciel posiadają zaległości podatkowe z lat ubiegłych?  TAK  NIE 

5. Czy Poręczyciel był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa skarbowe?  TAK  NIE 
 

6. Szczegóły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informuję, że na dzień dzisiejszy, tj. ……………………, ubiegam się/nie ubiegam się* o pożyczkę/kredyt w innych instytucjach 
bądź bankach. 

Nazwa instytucji/banku  

Nr tel. Instytucji/Banku  

Data złożenia dokumentów (wniosku) 
 

 

Wnioskowana kwota pożyczki/kredytu 
 

 

Okres kredytowania 
 
 

Miesięczna rata spłaty 
 
 

Rodzaj zabezpieczeń 
 

 

Przewidywany czas podjęcia decyzji 
Instytucji/Banku 

 

Dodatkowe informacje/uwagi 
 
 

 

 
Ja,  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez 

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu w rozumieniu Ustawy z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) oraz Prawem Bankowym 
(Dz.U. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami). 

2. Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że 
cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. 

3. Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, a także o 
prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania. 

4. W okresie obowiązywania poręczenia będę pisemnie powiadamiał Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych o 
każdej zaciągniętej innej pożyczce, kredycie, udzielonym poręczeniu, w tym poręczeniu wekslowym, gwarancji spłaty 
pożyczki lub wykonania innego zobowiązania przez osoby trzecie, przystąpieniu do długu bądź zobowiązaniu się do zapłaty 
długu za osoby trzecie, i każdym innym jakimkolwiek obciążeniu swojego majątku; 
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5. Będę pisemnie powiadamiał(a) Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych o każdej zmianie stanu cywilnego, 
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu firmy lub numeru telefonu; 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego powiadamiania Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych o 
każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na moją zdolność do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a w 
szczególności o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego; 

7. Zapoznałem się z Regulaminem udzielania pożyczek Mikro, Małym i Średnim Przedsiębiorstwom ze środków Dolnośląskiego 
Funduszu Regionalnego przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i zobowiązuje się przestrzegać jego 
postanowienia; 

8. Obecnie nie toczy się wobec mnie postępowanie sądowe lub inne mogące skutkować obciążeniem moich dochodów lub 
majątku wypłatą odszkodowań, kar, świadczeń lub jakichkolwiek innych roszczeń, 

9. Obecnie nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani postępowanie zmierzające do 
wydania wobec mnie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
 
 
 
 …………………………………….….                   …………………………………………………………. 
      /Miejscowość, data/                                                        /Podpis Poręczyciela/ 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 K.K. jednocześnie oświadczam, pod rygorem wypowiedzenia 
umowy pożyczki, że informacje zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 …………………………………….….                   …………………………………………………………. 
   /Miejscowość, data/                                                        /Podpis Poręczyciela / 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki:  
 

1. Orzeczenie Sądu/ Akt notarialny o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy  

2. Zaświadczenie o wysokości zarobków Poręczyciela – jeśli dotyczy  

3. Zaświadczenia o wysokości zarobków członków rodziny – jeśli dotyczy  
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA  
(jeśli dotyczy) 

 
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
                                                              (imiona, nazwisko) 
 
 
………………………………….      zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          (PESEL)                                          (Adres zameldowania) 
 
oświadczam, że zawarte dane w niniejszym Osobistym Kwestionariuszu Poręczyciela są prawdziwe i wyrażam zgodę na 

udzielenie poręczenia przez mojego męża/żonę jako zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez Sudeckie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy dla  

 
…………………………………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
                                            (Dane Pożyczkobiorcy 
 
 
 
 
 

…………………………….………..…….                    ……………………………………………..……………………………. 
     /Miejscowość, data/                                                        /Podpis Współmałżonka Wnioskodawcy/ 

 
 


