Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Dane personalne
1.

Nazwisko i mię:...........................................................................................................................................................................................

2.

Adres zamieszkania:....................................................................................................................................................................................

3.

Telefon (faks):............................................................................................................................................................................................

4.

Numer dowodu osobistego i Pesel:.............................................................................................................................................................

5.

Wiek:...........................................................................................................................................................................................................

6.

Wykształcenie:.............................................................................................................................................................................................

7.

Informacje o poprzednich miejscach pracy:

Nazwa:

Stanowisko:

a) ............................................................................................................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................................................................................................
8.

Kwalifikacje i umiejętności przydatne w rozwoju przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
9.

Ile osób jest na Pani /Pana utrzymaniu ...............................

Informacje finansowe
10. Średni miesięczny dochód Wnioskodawcy/Poręczyciela* uzyskany z wszystkich źródeł /za okres ostatnich 6 miesięcy potwierdzony
odpowiednim zaświadczeniem/ ………………… … ……………………………………………….………….
11. Średni miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (łącznie z
Wnioskodawcą/Poręczycielem*) uzyskany z wszystkich źródeł /za okres ostatnich 6 miesięcy potwierdzony odpowiednim
zaświadczeniem / …………………………………………………….……….
12. Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym /łącznie z
Wnioskodawcą/Poręczycielem*/ .....................................................................................................................
13. Ja, niżej podpisana (y), oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem własnym:
a)

Nieruchomości – proszę podać: położenie, nr księgi wieczystej, wartość, ewentualnie istniejące obciążenia, rodzaj nieruchomości

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
b)

Ruchomości, w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty – proszę podać: określenie, rok
produkcji, oznaczenia identyfikacyjne, wartość, ewentualne obciążenia , położenie…………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
c)

Rachunki i lokaty bankowe – proszę podać: nazwę Banku prowadzącego, nr. rachunku bankowego, kwotę, walutę i okres na jaki
założono lokatę ………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
d)

Prawa majątkowe ( udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, obligacje ) – proszę podać: nazwę
podmiotu, wartość udziałów, nazwę Banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, ilość

................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
e)

Inne ( gotówka w domu, udzielone pożyczki, inne należności, itp.)– proszę opisać:

................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Powyższy majątek jest / nie jest *) objęty wspólnością majątkową małżeńską z
.......................................................................................................................................................
( imię i nazwisko małżonka, Pesel )
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14.
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych zaciągniętych przez Wnioskodawcę/Poręczyciela* i innych
członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej:
Lp. Rodzaj
Aktualna kwota Termin spłaty Rata
Odsetki
Zabezpieczenie
zobowiązania
zobowiązania
kapitałowa m- miesięczne
na
1
2
3
15.
Wystawione i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne udzielone przez Wnioskodawcę/Poręczyciela* i innych członków rodziny
pozostających we wspólnocie majątkowej:
Lp. Rodzaj weksla, poręczenia
Wystawca weksla
Kwota
Na czyją rzecz
Termin płatności
1
2
3
16. Czy Wnioskodawca/Poręczyciel* był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa skarbowe? …………………………
Jeśli tak proszę podać okoliczności …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Pozostałe informacje ogólne
Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania.
Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników
Twojego majątku?

Czy kiedykolwiek ogłaszałeś upadłość?

 tak  nie
 tak  nie
Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub Czy posiadasz zaległości podatkowe z lat ubiegłych?
procesu sądowego?
 tak  nie
Szczegóły:

 tak  nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jarocińską Agencję Rozwoju Sp. z o.o. lub inną wskazaną przez te
instytucje osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr z 2016, poz. 922 z
późniejszymi zmianami). Administratorem danych uzyskanych od Wnioskodawcy jest JFPK Sp. z o.o.
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.

Miejscowość, data

podpis Wnioskodawcy/Poręczyciela*
………………………………………

Stwierdzam własnoręczność podpisu
............................................................
(pracownik JAR Sp. z o.o.)
__________________________________
*) niepotrzebne skreślić
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