OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI
(integralna część umowy najmu Pokoju w Student Depot Polonez z dnia …………………………….)
……………………..................., dnia ...................
Poręczyciele:
1. .........................................., zamieszkały w .................. przy ul. ......................................... legitymujący
się
dowodem
osobistym
nr
............,
PESEL
……………………………..,
adres
e-mail
……………………………, będący w stosunku do Najemcy .................................... (wpisać odpowiednio
"rodzic" albo "osoba obca poręczająca za zgodą Spółki")
2. ..........................................., zamieszkała w .................. przy ul. ................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr ............, PESEL …………………………….., adres e-mail
………………………….., będący w stosunku do Najemcy .................................... (wpisać odpowiednio
"rodzic" albo "osoba obca poręczająca za zgodną Spółki")
niniejszym wobec spółki Zerta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 6, 00-582 Warszawa,
wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000423002, REGON: 146155465, NIP: 1182085071 (zwanej Spółką),
udzielają solidarnego poręczenia co do wszelkich należności mogących powstać w przyszłości na
rzecz Spółki ze strony ..............................................., legitymującego się dowodem osobistym nr
........................................., PESEL …………………………….. (zwanego Najemcą), a wynikających z braku
zapłaty czynszu lub innych należności wobec Spółki, w tym z tytułu naprawienia szkód (art. 471 k.c. lub
art. 415 k.c.) w budynku Student Depot Polonez, położonym w Poznaniu przy Al. Niepodległości 36,
związanych z umową najmu Pokoju w Student Depot Polonez zawartą pierwotnie w dniu
……………………………………., jak również wszelkich dalszych jej zmian, w tym w szczególności
wydłużających okres najmu. Poręczyciele oświadczają, że znana jest im treść wyżej wymienionej umowy
najmu, w tym w szczególności treść Regulaminu Student Depot Polonez.
Przedmiotowe poręczenie ograniczone jest terminem do dnia 30 września 2025 roku. Maksymalna kwota
odpowiedzialności
poręczycieli nie może przekroczyć kwoty ……………………………….
(słownie:………………………………………). Zabezpieczenie wynikające z niniejszego poręczenia nie
wygasa także w razie dokonania nowacji.
Poręczyciele oświadczają, że zobowiązanie z tytułu niniejszego solidarnego poręczenia wykonają
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania od Spółki zawiadomienia o niewykonaniu
jakiejkolwiek części zobowiązania objętego poręczeniem na podany w niniejszym dokumencie adres
e-mail, bądź listem poleconym.

.............................
(podpis Poręczyciela ad. 1)

.............................
(podpis Poręczyciela ad. 2)

