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Oddział w ……………………………. 
Załącznik do wniosku kredytowego nr ..….……………………….. 

 
Data złożenia wniosku kredytowego …………………………….. 

 

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH 
 

 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

  Poręczyciel I  

 

Poręczyciel II  

 

Imiona 
  

Nazwisko 
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe 
  

Nazwisko rodowe matki 
  

PESEL 
  

Stan cywilny 

 zamężna/żonaty wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler  rozwiedziona/y 
 separacja 

 zamężna/żonaty wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler  rozwiedziona/y 
 separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa  tak  nie  nie dotyczy  tak  nie  nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: …………………………………………. 

Seria…………………………………………….. 

Nr dokumentu: ……………….………………… 

Wydany przez: ................................................ 

Nazwa: ………………………….………………. 

Seria…………………………….……………….. 

Nr dokumentu: …………….…….……………… 

Wydany przez: ................................................. 

Adres zameldowania 

Ulica: ………………………….………………….  

Nr domu: ………………….…………………….. 

Nr lokalu………………….……………………… 

Kod: ……………………………………………...  

Miejscowość: …………………….……………… 

Kraj: ……………………………………………... 

Ulica: ……………………………………………... 

Nr domu: …………………………………………. 

Nr lokalu: …………………….…………………… 

Kod: …………………………….…………………  

Miejscowość………………….………………….. 

Kraj: ………………………….…………………… 

Adres do korespondencji 

Ulica……...………………………….……………  

Nr domu: ……...………………………………… 

Nr lokalu: ……...……………...………………… 

Kod……...………….……….……………………  

Miejscowość: ……...…………………………… 

Kraj: ……...……………………………………… 

Ulica……...…………………….….………………  

Nr domu: ……...…………………….…………… 

Nr lokalu: ……...…………….…………………… 

Kod……...………..…………….…………………  

Miejscowość: …………....……………………… 

Kraj: ……...…………….………………………… 

 
Nr telefonu (do wyboru) 
 

Stacjonarny…………………………….………… 

komórkowy: ………………………….………….. 

stacjonarny: ……………………………………… 

komórkowy: ……………………….……………… 

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  



  Poręczyciel I  

 

Poręczyciel II  

 

Rachunek ROR w KBS 
 nie posiadam  
 posiadam  

 nie posiadam  
 posiadam  

II. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 
 

  Poręczyciel I Poręczyciel II 

Całkowity staż pracy   

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas 
prowadzenia obecnej dział. gospodarczej/rolniczej 

  

 
Informacje o pracodawcy (nazwa, adres) 
 

 
 
 

 

Stanowisko 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 

 inne 

Miesięczny dochód netto (śr. z ost. 3 m-cy): ..................................... PLN, w tym:  ..................................... PLN, w tym:  

Źródła dochodu 

 umowa o pracę: .................................... 
 emerytura: ............................................ 
 renta: .................................................... 
 zasiłek przedemerytalny: ...................... 
 wolne zawody: ...................................... 
 działalność gospodarcza: ..................... 
 działalność rolnicza: ............................. 
 umowa cywilno-prawna: ....................... 
 umowa najmu: ...................................... 
 umowa o pracę na czas określony  

 do…….................: ............................... 
 inne: ......................................................  

 umowa o pracę: ........................................ 
 emerytura: ................................................ 
 renta: ........................................................ 
 zasiłek przedemerytalny: .......................... 
 wolne zawody: .......................................... 
 działalność gospodarcza: ......................... 
 działalność rolnicza: ................................. 
 umowa cywilno-prawna: ........................... 
 umowa najmu: .......................................... 
 umowa o pracę na czas określony  

 do…….................: ................................... 
 inne: ......................................................... 

 

Ilość osób na utrzymaniu łącznie z Poręczycielem 
 

  

 
Wydatki stałe gosp. domowego 

 

  

 Poręczyciel I i Współmałżonek Poręczyciela I oraz Poręczyciel II i Współmałżonek Poręczyciela II należą do tego samego gospodarstwa 
domowego 

 

III. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 

 Kwota zaciągniętego 

zobowiązania wg umowy 

Kwota pozostała do 

spłaty 

Rata miesięczna 

kapitałowo-odsetkowa 

Bank / Podmiot 

udzielający 

 I. II.  I. II. I. II. I. II. 

Zobowiązania 

z tytułu kredytów 

ogółem w tym: 

        

 limit kredytu 

 

        

 limit kredytu 

 

        

 limit karty 

  

        

 Kredyt 

 

………………… 

        

 Kredyt 

 

 …………….. 

        

 pożyczka 

 ……………….... 

        

 pożyczka 

……………….... 

        

 

 
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku: NIE/TAK*: 
..................................................................................................................................................................................................................................... 



 

  

..................................................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu) 

 

IV. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 

 

  Poręczyciel I Poręczyciel II 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 

 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

 prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 

  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 

 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

 prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 

  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne………………………………………………… 

Status własności samochodu 
 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: .......................................... 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres lokaty) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Papiery wartościowe 
(ilość, wartość) 

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

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

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

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

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

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

Inne:   

 

V. OŚWIADCZENIA I ZGODY 

1. Otrzymałam/otrzymałem* klauzulę informacyjną Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Biura Informacji Kredytowej SA dotyczącą 
przetwarzania i ochrony moich danych osobowych.  

2. Zapoznałam/zapoznałem* się z powyższą informacją Krakowskiego Banku Spółdzielczego.  

3. Ubiegam się/ nie ubiegam się* o kredyt/pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin 

spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 

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

4. Pozostaję we: wspólności ustawowej/ rozdzielności majątkowej małżeńskiej*. 

5. Toczy / nie toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne. 

6. Nie wystąpiłam / wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

7. Zostałam / zostałem poinformowany o ryzyku zmiany stóp procentowych, która to zmiana może spowodować wzrost raty spłaty kredytu 

i poniosę to ryzyko.  

8. Oświadczam, że jestem / nie jestem* członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego i posiadam………… udziały/ów Krakowskiego 

Banku Spółdzielczego na kwotę……………………………… 

9. Oświadczam, że udzieliłem / nie udzieliłem* poręczeń za………………………………………………na rzecz Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego. 

10. Oświadczam, że jestem / nie jestem* powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z członkiem organu Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym. 

11. Następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo*/majątkowo*/organizacyjnie: 

Nazwa firmy / Imię i nazwisko Siedziba/adres zamieszkania Forma prawna Regon/Pesel 

    
12. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 

13. Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień 

wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji. 

14. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny (Dz.U.2016.1137 ze zm.). 

15. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 

  



16. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych upoważniam Krakowski Banku 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. 

 

☐ Tak   ☐ Nie  ☐ Tak   ☐ Nie 
 
 
 
 

  

       

(miejscowość, data)  (czytelny podpis Poręczyciela I)  (miejscowość, data)  (czytelny podpis Poręczyciela II) 

 

ZAŁĄCZNIKI 
Wraz z wnioskiem składam następujące dokumenty: 
1) …………………………………………………..   
2) ………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 

    

(miejscowość, data)  (podpis Poręczyciela I)  (podpis Poręczyciela II) 
 

    
 

 
 
 
 
 

 podpis i pieczątka pracownika Banku 
potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych 

danych z przedłożonymi dokumentami 
 
* niepotrzebne skreślić 
** w PLN 

 


