
P. ARKUSZ PORÊCZYCIELA - FIRMA 
   (dla innych podmiotów ni¿ osoby fizyczne)

I. DANE PORÊCZYCIELA

Adres siedziby Adres korespondencyjny taki sam jak adres siedziby

Nazwa / Firma

Nr lokaluNr domu

Kod Miasto / Kraj

Ulica

Faks + kierunkowy (bez 0)

Dane firmy i osoby kontaktowej

Kod Miasto / Kraj

UlicaNr lokaluNr domu

Kapita³ zak³adowy (w tys. PLN)

Od kiedy aktualna forma prawna

II. OŒWIADCZENIE PORÊCZYCIELA O PRZYCHODACH

Rok obrachunkowy Liczba m-cy r. obr. Przychody (w tys. PLN) Koszty (w tys. PLN) Dochód (w tys. PLN)

Sposób prowadzenia ksiêgowoœci *

we w³asnym zakresie przez zewnêtrzne biuro rachunkowe

Dane teleadresowe biura rachunkowego

pe³na ksiêg. ksi¹¿ka przych. i rozch. karta podatkowarycza³t ewid.

Forma prowadzenia ksiêgowoœci * 

Dane reprezentantów porêczyciela
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Opis prowadzonej dzia³alnoœci

Aktualna forma prawna Data rozpoczêcia dzia³alnoœci (dd-mm-rrrr)

Liczba zatrudnionych

NIP REGON Numer KRS/ wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (je¿eli zosta³ nadany)

PKD

Osoba do kontaktu

E-mail

Tel. firmowy + kierunkowy (bez 0) Tel. kom. (bez 0)

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

Imiê i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania*Nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Stan cywilny*

Status osoby*

Reprezentant Porêczyciel

Zw. ma³¿eñski (wspólnoœæ maj¹tkowa)

w Polsce

Zw. ma³¿eñski (rozdzielnoœæ)

poza terytorium Polski

W³aœciciel

Wolny

* Zaznacz w³aœciwe



III. OŒWIADCZENIA PORÊCZYCIELA

Porêczyciel oœwiadcza, i¿ nie zosta³o wszczête ani nie toczy siê przeciwko niemu ¿adne postêpowanie 
upad³oœciowe, likwidacyjne ani uk³adowe oraz, ¿e nie znajduje siê w procesie  restrukturyzacji lub windykacji w 
banku lub spó³ce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakoñczenia procesu restrukturyzacji lub windykacji 
nie minê³o 12 m-cy.
Porêczyciel wyra¿a zgodê na porozumiewanie siê i wymianê dokumentów poczt¹ elektroniczn¹ oraz oœwiadcza, 
i¿ jest w pe³ni œwiadomy ryzyk zwi¹zanych z porozumiewaniem siê za pomoc¹ poczty elektronicznej i nie bêdzie 
zg³aszaæ ¿adnych roszczeñ z tego tytu³u w stosunku do Millennium Leasing sp. z o.o.
Porêczyciel upowa¿nia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp.z o.o. na ich 
wniosek informacji dotycz¹cych posiadanego/nych przez Porêczyciela rachunku/ów w Banku, nadanego przez 
Bank ratingu, zajêæ komorniczych wierzytelnoœci z tytu³u umowy/ów rachunku bankowego, obrotów 
realizowanych na rachunku/ach w Banku.
Porêczyciel wyra¿a zgodê na przetwarzanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. jego 
danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszym wniosku i do³¹czonych do niego dokumentach mog¹ zostaæ 
wykorzystane do zawarcia innych umów z podmiotami grupy Banku Millennium S.A. Porêczyciel ponadto wyra¿a 
zgodê na przekazywanie przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zale¿ne i 
stowarzyszone z Bankiem, dostarczonych przez niego danych i informacji, jak równie¿ na przekazywanie tych 
dokumentów i danych miêdzy ww. podmiotami.  Porêczyciel wyra¿a zgodê na wykorzystywanie przekazanych 
przez niego danych do przesy³ania materia³ów reklamowych Millennium Leasing sp. z o.o, Banku Millennium S.A. 
oraz podmiotów zale¿nych i stowarzyszonych z Bankiem Millennium S.A.
Porêczyciel wyra¿a zgodê na przeprowadzenie wizji lokalnej przed zawarciem umowy leasingu lub w trakcie jej 
trwania przez pracowników Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie.
Porêczyciel oœwiadcza, i¿ wszystkie podane przez niego dane i informacje s¹ zgodne z prawd¹ a z³o¿one 
dokumenty w zwi¹zku z zawarciem umowy leasingu s¹ oryginalne lub zgodne z orygina³em i aktualne, a tak¿e 
wyra¿a zgodê na weryfikacjê przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zale¿ne i 
stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub z³o¿onych dokumentów. 
Porêczyciel oœwiadcza, i¿ przy sk³adaniu niniejszego wniosku zosta³ poinformowany o przys³uguj¹cym mu prawie 
wgl¹du do swoich danych zawartych w bazie danych Millennium Leasing sp. z o.o., jak równie¿ 
do ich sprostowania i aktualizacji.
Przyjmujê / przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e w przypadku nie wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ wynikaj¹cych 
z porêczenia umowy / umów leasingu mogê / mo¿emy zostaæ zaliczeni do grona niesolidnych klientów Millennium 
Leasing sp. z o.o.
Porêczyciel przyjmuje do wiadomoœci, ¿e wszelkie oœwiadczenia i zgody objête niniejszym wnioskiem pozostaj¹ 
wa¿ne i skuteczne wobec nastêpców prawnych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku Millennium S.A. oraz 
podmiotów zale¿nych i stowarzyszonych z Bankiem.
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Data

Miejscowoœæ

Przyjmuj¹cy wniosek (+ numer Xnuc dla doradcy BM) Punkt sieci handlowej ML (nr placówki BM)

Pieczêæ porêczyciela

V. DANE PRZYJMUJ¥CEGO WNIOSEK

Podpis porêczyciela

IV. PODPIS PORÊCZYCIELA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Porêczyciel oœwiadcza, ¿e     zalega      nie zalega *  z nale¿noœciami wobec Urzêdu Skarbowego i Zak³adu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz, ¿e nie zosta³o wszczête ani nie toczy siê przeciwko niemu ¿adne postêpowanie 
s¹dowe ani egzekucyjne.

* Zaznacz w³aœciwe
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