Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, dnia......................r.
..................................................
/stempel zleceniodawcy/

rachunek bieżący nr.......................................
w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

ZLECENIE UDZIELENIA PORĘCZENIA NR ......................
I. Prosimy o udzielenie poręczenia na zabezpieczenie:
*Zapłaty za zakupione towary/ usługi.
*Spłaty

otrzymanego

kredytu

wraz

z

odsetkami

i

prowizji

w

wysokości

………………………..........................................................................................................................
*Innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności zgodnie z następującymi danymi:
………..................................................................................................................................................
1) Wierzyciel, któremu Bank poręcza …….......................................................................................

.................................................................................................................................................
/Bank lub podmiot gospodarczy/

2) Sposób doręczenia poręczenia wierzycielowi przez Bank udzielający poręczenia
..............................................................................................................................................................

3) Numer i data umowy, w związku, z którą poręczenie ma być udzielone ma być udzielone
…………………...........................................................................................................................
4) Określenie towaru/usług będącego przedmiotem umowy ............................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5) Termin i warunki dostawy towaru/usługi .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
6) Warunki i terminy płatności .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7) Przedmiot poręczenia ....................................................................................................................

.................................................................................................................................................
/Kredyt wraz z odsetkami i prowizją zaciągnięty w innym Banku lub inne zobowiązanie/

8) Kwota poręczenia ………..................................................................................................... PLN
/słownie złotych.................................................................................................................
........................................................................................................................................../

9) Termin ważności poręczenia...............................................................................................
II. Posiadamy następujące zobowiązania wobec:
1

1) Banków*:
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
/nazwa banku, rodzaj kredytu i jego wysokość, termin spłaty, rodzaj i terminy ważności zabezpieczeń/

2) Innych wierzycieli*:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
/wyszczególnić rodzaj, wartość, terminy zapłaty, rodzaj zabezpieczenia/

III. Dodatkowe prawne zabezpieczenie poręczenia:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
IV. Oświadczenie:
My niżej podpisani oświadczamy, iż w dniu składania zlecenia:
1) jesteśmy* /nie jesteśmy* członkami Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Kamiennej
Górze.
2) jesteśmy* /nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.
V. Oświadczamy niniejszym, że za wszelkie skutki, jakie mogłyby wyniknąć w związku z wydaniem
gwarancji - ponosimy wobec ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba banku)

pełną odpowiedzialność i wyrażamy zgodę, aby wszelkie wypłaty, których Bank zmuszony byłby
dokonać w związku z tą gwarancją oraz koszty zostały pokryte przez
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba banku)

z naszych rachunków:
nr................................................................. w .................................................................
nr................................................................. w .................................................................
nr................................................................. w .................................................................
VI. Na podstawie postanowień art. 15 ust. 1 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1015 z
późn. zm.) upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A., o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań w
związku ze złożonym wnioskiem kredytowym.
VII. Niniejszym oświadczam* / oświadczamy*:
1. Pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego
oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Jesteśmy/ nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.
3. Następujące podmioty lub osoby powiązane z naszą Firmą, organizacyjnie, personalnie są/
nie są* członkami Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze lub osobami zajmującymi w
Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie
Banku:…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………..
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VIII. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z siedzibą w
Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Waryńskiego 11, że:
1. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze będzie administratorem moich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2014r.
poz. 1182, z późn. zm.);
2.

dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w celu rozpatrzenia
niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie kredytu, a także w celach
określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;

3.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie będzie udostępniać tych danych innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w
ustawie Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 128, z późn. zm.) oraz innych przepisach
powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo
bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa oraz do Systemu BANKOWY
REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust.4,
ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe;

4.

przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy
o ochronie danych osobowych;

5.

podanie danych jest dobrowolne.

IX.

X.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w
Kamiennej Górze do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, przekazywanych
przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań
banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie
wniosku skutkującego podjęciem przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze czynności
bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy
Prawo bankowe oraz innych ustaw.

XI.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank
Spółdzielczy w Kamiennej Górze w celu reklamy produktów i usług Banku
XII.
Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w
celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie
udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe , oraz innych przepisach
powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje
dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie.
XIII.

Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

......................................................
(stempel i podpisy Zleceniodawcy)

Zlecenie przyjęto dnia: ………………………
Nazwisko i imię pracownika Banku przyjmującego zlecenie: ……………………………………
*) niepotrzebne skreślić
3

