
Załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” 
 

WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA/PORĘCZYCIEL 

WŁASNORĘCZNIE!!! 

WYPEŁNIA MAŁŻONEK(A) POŻYCZKOBIORCY/PORĘCZYCIELA 

WŁASNORĘCZNIE!!! 

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: Imię i nazwisko małżonka(i) Pożyczkobiorcy/ Poręczyciela: 

 

 PESEL:             PESEL:            

 

 Numer dowodu osobistego:             Numer dowodu osobistego:            

 

NIP (bez kresek):             NIP (bez kresek):            

 

Adres zamieszkania Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 
 

ul./numer domu: 
 

                                , Miejscowość: 
 

Adres zamieszkania małżonka(i) Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 
 

ul./numer domu: 
 

                                , Miejscowość: 
 Kontakt telefoniczny: Kontakt telefoniczny: 

Miejsce pracy Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: Miejsce pracy małżonka(i) Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 

Stanowisko: Telefon służbowy: Stanowisko: Telefon służbowy: 

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł, którymi dysponuje 
Pożyczkobiorca/Poręczyciel: 

Miesięczne wpływy gotówki ze wszystkich źródeł, którymi dysponuje małżonek(a) 
Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 

Wysokość zobowiązań miesięcznych obciążających Pożyczkobiorcę/Poręczyciela 
(kredyty bankowe, alimenty, itp. ): 

Wysokość zobowiązań miesięcznych obciążających małżonka(i) 
Pożyczkobiorcy/Poręczyciela (kredyty bankowe, alimenty, itp.): 

Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych stałych opłat (c.o.,wody, itp.) 
obciążających gospodarstwo domowe Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 

Wysokość miesięcznego czynszu oraz innych stałych opłat (c.o.,wody, itp.) 
obciążających gospod. Domowe małżonka(i) Pożyczkobiorcy/Poręczyciela: 

Ilość osób utrzymywanych z dochodów Pożyczkobiorcy/Poręczyciela  i jego współmałżonka(i) w tym ich samych: 

 

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 projektu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” oraz 
wynikające z niego obowiązki Pożyczkobiorcy i Poręczycieli. 

4. Zapoznałem się z wyjaśnieniem, zamieszczonym na odwrotnej stronie niniejszego oświadczenia i akceptuję przedstawiony w nim 
sposób postępowania Poręczycieli w przypadku nie spłacania pożyczki przez Pożyczkobiorcę tzn. dobrowolnie, wspólnie 
z pozostałymi Poręczycielami, zapewnię spłatę pożyczki zgodnie z harmonogramem. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych pozostałym Poręczycielom. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ww. danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rozpatrywania i 

monitorowania pożyczki w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” (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). 

7. Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
8. 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 ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego 

„POMERANUS”*  do kwoty ................................... zł (słownie: .................................................................................) 

2. Wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego(ą) małżonka(ę) pożyczki  w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego 

„POMERANUS” udzielonej ………………………..................................................................................................... . 

3. Wyrażam zgodę na wystawienie /poręczenie weksla in blanco przez mojego małżonka(ę) tytułem zabezpieczenia w/w pożyczek. 

Data: .................................................... Podpis małżonka(i) Pożyczkobiorcy /Poręczyciela: ................................................................... 

    (*) pkt. 1 wypełniają tylko współmałżonkowie Pożyczkobiorców. 

                   



Załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” 
 

WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL 

Oświadczam, że zapoznałem się z  oświadczeniami pozostałych Poręczycieli pożyczki, sytuacją finansową Pożyczkobiorcy 
(pozostałych członków grupy) 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/Pożyczkobiorcy: ....................................................................................................... 

Szanowni Państwo, 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy „POMERANUS” jest projektem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach którego 

we współpracy z Samorządami lokalnymi województwa zachodniopomorskiego udzielane są pożyczki dla mikro i  małych 

przedsiębiorców, którzy nie mogą uzyskać kredytów z banków komercyjnych z uwagi na ich zbyt wysokie wymogi 

proceduralne. 

Chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań aby jak najlepiej sprawdzić sytuację finansową 

Pożyczkobiorców i ich perspektywy, tak aby finansować wyłącznie takie przedsięwzięcia i takich przedsiębiorców, którzy 

prowadzą działalność gospodarczą, dając jednocześnie gwarancję terminowego spłacania pożyczki. 

Niestety, tak jak każda działalność gospodarcza udzielanie pożyczek wiąże się z pewnym ryzykiem.  Mimo najlepszych 

intencji Pożyczkobiorcy mogą nastąpić różne, niezależne od jego woli okoliczności, które spowodują, że nie będzie on w 

stanie terminowo wywiązywać się ze spłaty jednej lub kilku kolejnych rat pożyczki.  Intencją RFP jest, aby w takich 

okolicznościach Poręczyciel udzielił wsparcia Pożyczkobiorcy i poprzez podjęcie spłat umożliwił mu wyjście z 

ewentualnych kłopotów finansowych. 

Poprosiliśmy Państwa o złożenie oświadczenia o sytuacji finansowej, aby zorientować się czy będą Państwo w stanie, bez 

znaczącego uszczerbku dla własnej sytuacji materialnej spłacać terminowo miesięczne raty pożyczki w razie zajścia takiej 

konieczności. 

Z prawnego punktu widzenia, Państwa poręczenie ma charakter poręczenia wekslowego. 

Czujemy się w obowiązku uprzedzić Państwa, że w przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z umowy posiadany 

przez nas weksel , poręczenie umożliwia nam dochodzenie roszczeń na drodze sądowej w trybie nakazowym.  

 

 


