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P. ARKUSZ PORĘCZYCIELA - FIRMA
(dla innych podmiotów niż osoby fizyczne)

I DANE PORĘCZYCIELA

Dane firmy i osoby kontaktowej
Nazwa / Firma

Aktualna forma prawna Data rozpoczęcia działalności (dd-mm-rrrr) Od kiedy aktualna forma prawna

NIP REGON Numer KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli został nadany)

Tel. firmowy + kierunkowy (bez 0) Tel. kom. (bez 0) PKD Liczba zatrudnionych

Osoba do kontaktu Opis prowadzonej działalności

Faks + kierunkowy (bez 0) Kapitał zakładowy (w tys. PLN) E-mail

II. OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O PRZYCHODACH
Rok obrachunkowy Liczba m-cy r. obr Przychody (w tys. PLN) Koszty (w tys. PLN) Dochód (w tys. PLN)

Sposób prowadzenia księgowości *

 we własnym zakresie             przez zewnętrzne biuro rachunkowe

Forma prowadzenia księgowości

   pełna księg.    książka przych. i rozch.     ryczałt ewid.    karta 
podatkowa

Dane teleadresowe biura rachunkowego

* Zaznacz właściwe

Adres siedziby ADRES KORESPONDENCYJNY      Taki sam jak adres siedziby
Ulica Nr domu Nr lokalu Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod Miasto / Kraj Kod Miasto / Kraj

Dane reprezentantów poręczyciela
Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

 Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

  Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

  Zw. małżeński (rozdzielność)

  Wolny
PESEL
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P. ARKUSZ PORĘCZYCIELA - FIRMA
(dla innych podmiotów niż osoby fizyczne)

III. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA

1. Poręczyciel oświadcza, iż nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani układowe oraz, że nie znajduje się 
w procesie restrukturyzacji lub windykacji w banku lub spółce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu restrukturyzacji lub windykacji nie minęło 12 m-cy.

2. W celu związanym z niniejszym wnioskiem oraz jego rozpatrzeniem Poręczyciel wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną.
3. Poręczyciel upoważnia Bank Millennium S.A. (Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp. z o.o. na jej wniosek informacji dotyczących posiadanego/nych przez Poręczyciela 

rachunku/ów w Banku, innych produktów bankowych (kredytów, pożyczek) stanu zaległości wobec Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzytelności 
z tytułu umowy/ów rachunku bankowego lub innych umów zawartych z Bankiem, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku lub w ramach współpracy z Bankiem, 
a także wszelkich dokumentów dotyczących Poręczyciela oraz prowadzonej przeze Poręczyciela działalności gospodarczej, w tym również o innych czynnościach bankowych 
objętych tajemnicą bankową, będących w posiadaniu Banku, w celu dokonania oceny zdolności Poręczyciela do wykonywania zaciągniętych zobowiązań (zdolności kredytowej), 
a także w celu ustalania zaangażowania wobec grupy Banku Millennium S.A.

4. Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie mogą przeprowadzić wizję lokalną siedziby bądź zakładu przedsiębiorstwa Poręczyciela, gdy 
okaże się to konieczne w związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia i celem jego rozpatrzenia. 

5. Poręczyciel oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą a złożone dokumenty w związku z zawarciem umowy leasingu są oryginalne 
lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone 
z Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych dokumentów.

6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.   

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przetwarzania Twoich danych kontaktowych w celu przekazywania Ci informacji handlowych 
firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o. Lista takich firm znajduje się na stronie www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych. Zgodę można 
wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna jest na stronie www.mil-
lennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie pocztą 
elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

  Wyrażam zgodę /     Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie danych kontaktowych 
w celu przekazywania przez Millennium Leasing sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne  

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej 
kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług firm współpracujących 
z Millennium Leasing sp. z o.o., kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i usług Millennium Leasing sp. z o.o., ale również tych firm. 

  Wyrażam zgodę /   Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych lub marketingowych 
poprzez internetowy moduł systemu obsługi klientów dostępny przez stronę internetową, aplikacje mobilne, sms, pocztę elektroniczną, czat oraz wideorozmowy.   

Jestem świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna 
jest na stronie wwww.millennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie 
pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon  

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej 
kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług firm współpracujących 
z Millennium Leasing sp. z o.o., kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i usług Millennium Leasing sp. z o.o., ale również tych firm. 

 Wyrażam zgodę/  Nie wyrażam zgody na używanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie połączenia telefonicznego oraz 
automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego.    

Jestem świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna 
jest na stronie  www.millennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie 
pocztą elektroniczną na adres:   iod@millenniumleasing.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Poręczyciel oświadcza, że      zalega     nie zalega * z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się 
przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.

Poręczyciel korzysta z wakacji kredytowych w ramach COVID-19

    TAK      NIE

IV. PODPIS PORĘCZYCIELA

Data Pieczęć poręczyciela

Miejscowość

Podpis poręczyciela

V. DANE PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

Millennium Leasing sp. z o.o. informuje, że przekazała dokument „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o.o.”,  
a Wnioskodawca potwierdza niniejszym otrzymanie tego dokumentu. 

Przyjmujący wniosek (+ numer Xnuc dla doradcy BM) Punkt sieci handlowej ML (nr placówki BM)

* Zaznacz właściwe
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