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                                                                                                                  Wniosek przyjęto dnia ........................... 

         

                                                                                                                 nr rej.  ..................................................... 

 

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 

Oddział …………………………… 

WNIOSEK KREDYTOWY 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nazwa  prowadzonej działalności gospodarczej; spółka cywilna, partnerska, jawna, 

komandytowa, komandytowo-akcyjna:  nazwa spółki,; inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, osoby prawne: 
nazwa przedsiębiorstwa/firma). 

 

2. Adres/Siedziba Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………… 

3. Status prawny :  ……………………………………………………………………………………………… 

4. Data rozpoczęcia działalności: ........................................................................................................................ 

5. REGON: … ……………………   NIP: ......................................................  KRS: ..……………….............. 

6. Rodzaj prowadzonej działalności (wg przeważającego PKD) : 

............................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wnioskuje o udzielenie kredytu 

         kredyt inwestycyjny (należy wypełnić pkt 9) 

         kredyt w rachunku bieżącym 

         kredyt obrotowy 

          kredyt rewolwingowy 
 

w wysokości ......................................  (słownie złotych :  ....................................................................................) 
   (kwota kredytu) 

na okres od .......................... do ..........................  w tym karencja* ............ miesięcy. 

8. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie: 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

9. Informacje dla kredytu inwestycyjnego 

1) Całkowity koszt przedsięwzięcia  

a) w walucie inwestycji....................................................................................................................... 
(kwota i waluta) 

b) w PLN  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) 
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2) Dotychczas poniesione nakłady …………………………………………………………………………… 
(kwota) 

 

3) Krótka charakterystyka przedsięwzięcia: ........................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
                       (np. rodzaj przedsięwzięcia, cykl realizacji, rodzaje zakupów, itp.) 

 

4) Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok) …………………………………………………………….. 

 

5) Termin zakończenia inwestycji (miesiąc/rok) ……………………………………………………………. 

 

6) Termin oddania do eksploatacji (miesiąc/rok) ………………………………………………………….... 

 

7) Termin osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej (miesiąc/rok) ...................................................…. 

 

8) Całkowity koszt inwestycji ……………………………………………. w tym: 

 

a) środki własne ……………………………………………………………… 

 

b) kredyty bankowe ………………………………………………………….. 

 

c) pozostałe środki……………………………………………………………. 

 

10. Termin wykorzystania kredytu, wysokość poszczególnych transz: 

1) jednorazowo w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

2) w transzach: 

        w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

        w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

        w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

 

11. Okres spłaty kapitału kredytu od .......................................  do  ......................................  w .................... ratach 

płatnych w następujących terminach i kwotach: 

       w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

        w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

 

12. Proponowany termin spłaty odsetek: w okresach:  miesięcznych / kwartalnych/ inne ................,  

       w dniu miesiąca............. 

13. Spłata kredytu następować będzie: 

      płatność przelewem lub gotówką na rachunek kredytu 

      płatność z rachunku bieżącego/pomocniczego   ………………………………………………………….. 

                ( numer rachunku ) 

14. Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu:   

weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

15.  Ubiegałem się / nie ubiegałem się / ubiegam się / nie ubiegam* w ciągu ostatniego roku  

        o kredyt lub gwarancję w innym banku / instytucji finansowej: ................................................................... 
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16. Wnioski kredytowe złożone w innych Bankach (w trakcie rozpatrywania): 

  Nazwa Banku ……………………………………............................................................................................ 

  Rodzaj kredytu ………………………………………………………………………………………………... 

  Kwota kredytu ……………………………………………………………………………………………..…. 

  Proponowane zabezpieczenie ………………………………………………………………………….……... 

 

OŚWIADCZENIA  WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

NAZWA ORGANU 
POSIADANE 

ZALEGŁOŚCI? 
ZALEGŁOŚĆ OBJĘTA UGODĄ? 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.   

  

        NIE         TAK 

 

          

        NIE          TAK         NIE DOTYCZY   

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu 

składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne 

Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy  

           

        NIE         TAK 

 

          

        NIE         TAK           NIE DOTYCZY   

 

Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od 

nieruchomości  (o ile dotyczy) 

          

        NIE         TAK 

 

          

        NIE           TAK         NIE DOTYCZY   

 

2. Oświadczam/y, że posiadamy/nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw 

leasingowych.  

3. Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, 

administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty 

zaciągniętych zobowiązań. 

4. Oświadczam/y, że Wnioskodawca jest/nie jest* członkiem Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.  

5. Upoważniam Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich do sprawdzenia wiarygodności danych 

zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. 

 

6. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces 

likwidacji lub  postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

 

7. Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* 

udziałowcami Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich lub osobami zajmującymi w Banku 

kierownicze stanowiska lub funkcje w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie Banku. 

8. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego,                  

że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

          ......................................................     ........................................................... 
(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób 

reprezentujących Wnioskodawcę) 

 

     Stwierdzam tożsamość i podpisy wnioskodawców: 

 

      ……………………………………………………… 

         podpis pracownika Banku 
 

 

 

 

 

Załączniki do Wniosku: 
 

     Kwestionariusz osobisty kredytobiorcy/poręczyciela 

     Struktura należności/zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień …. 

     Klauzule informacyjne i klauzule zgód 

     Informacja o Firmie  


