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WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

Nazwa   

Siedziba/ Adres   

Status prawny  
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 Spółka z o.o.  Spółdzielnia  [inny – określić:] __________________________________________________ 

Forma ewidencji księgowej   pełna księgowość  księgowość uproszczona [tj.  KPiR  Ryczałt  Karta podatkowa] 

Dane identyfikacyjne [jeśli 
dotyczą] 

NIP: REGON: KRS: 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem 

Imię i nazwisko  

Dane kontaktowe Nr telefonu: E-mail: 

Główni udziałowcy firmy [jeśli dotyczy] 

Imię i nazwisko / Nazwa Adres / Siedziba 
Nr dowodu tożsamości, PESEL 

/REGON 
Wielkość posiadanych 

udziałów [w %] 

    

    

    

Rodzaj prowadzonej działalności [krótki opis] 

 
 
 
 
 

II. INFORMACJE O KREDYCIE 

Rodzaj kredytu:   w rachunku bieżącym  obrotowy  inwestycyjny  inwestycyjny pomostowy Unia Biznes  Kredyt Hipoteczny Biznes 

Kwota kredytu [PLN]:  Słownie [złotych]:  

Okres kredytowania [lata]:   
Karencja w spłacie  
kapitału [w miesiącach]: 

Cel 
kredytowania:  

 
 
 
 

Terminy 
uruchomienia 
kredytu:  

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

 termin zostanie podany później 

Terminy spłat 
kredytu: 

 miesięcznie  kwartalnie  półrocznie   jednorazowo 
Preferowany termin płatności  
pierwszej raty kredytu [data]: 

Częstotliwość spłat odsetek od kredytu:  miesięcznie  kwartalnie   inne [określić jakie]:  

Zapłata prowizji za 
udzielenie kredytu 
w formie: 

 obciążenia w dniu uruchomienia kredytu rachunku bieżącego prowadzonego w Banku 

 wpłaty gotówkowej przed uruchomieniem kredytu na rachunek wskazany przez Bank 

 pobrania w ciężar przyznanego kredytu [kredyt zostanie udostępniony w wysokości pomniejszonej o prowizję] 

Załącznik nr 1.3 do Instrukcji 
 



 

 

 

2 
 

Kontakt: Centrala 83 371 42 58 | O/Drelów 83 372 00 05 | O/Komarówka Podlaska 83 353 50 16 | O/Kąkolewnica 83 372 27 73 | O/Konstantynów 83 341 50 15| Internet www.bsmiedzyrzec.pl 

Prawne zabezpieczenie 
spłaty kredytu: 

 weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;  

 poręczenie cywilne i wekslowe na wekslu wystawionym przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową wskazanych 
w załączeniu osób fizycznych; 

 pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku; 

 hipoteka umowna na miejscu _____ na nieruchomości o wartości szacunkowej ___________________________ PLN 

opisanej w księdze wieczystej nr: ______/________________/___ 

 hipoteka łączna na miejscu/ach ________ na nieruchomościach o łącznej wartości szacunkowej 

___________________________ PLN ujętych w niżej wymienionych księgach wieczystych:  

1] ______/________________/___; 2] ______/________________/___; 3] ______/________________/___ 

 przelew praw [cesja] z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych  w ramach oferty 
dostępnej  w Banku  poza Bankiem; 

 przewłaszczenie na rzecz Banku [określić przedmiot]  ___________________________________________________ 

o wartości szacunkowej  ___________________________ PLN 

 inne formy zabezpieczenia [określić jakie]: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO [DOTYCZY WNIOSKU O KREDYT INWESTYCYJNY] 
Całkowity koszt  
przedsięwzięcia [PLN]:  

Udział środków  
własnych [PLN]: 

Forma wniesienia 
środków własnych:    

  gotówka wartość [PLN]: 

  dotychczas poniesione nakłady wartość [PLN]: 

  inne [określić jakie]: wartość [PLN]: 

Odliczenie VAT-u 
związanego z transakcją:   TAK   NIE   nie dotyczy 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia [należy określić czego dotyczy]: 

Termin rozpoczęcia inwestycji [miesiąc/rok]: Termin zakończenia inwestycji [miesiąc/rok]: Termin rozpoczęcia produkcji [miesiąc/rok]: 

IV. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

  zgodnie z poniższym oświadczeniem [zakres i formę informacji należy uzgodnić z pracownikiem Banku] 
  zgodnie z dołączoną do wniosku informacją uzupełniającą/biznesplanem [brak obowiązku wypełniania dalszej części sekcji nr IV] 

Rok założenia  
firmy: 

Liczba lat pracy  
w danej branży: 

Wykształcenie: 
Spójność wykształcenia z branżą 
działalności:  TAK  NIE 

Ilość zatrudnionych 
pracowników: 

w tym: 
na czas  
nieokreślony: 

na czas  
określony: 

sezonowo: 

Numery posiadanych ksiąg wieczystych: 

Użytkowane grunty Podstawa użytkowania [własność, dzierżawa, itp.] Powierzchnia [ha] Wartość rynkowa 

    

    

    

    

Budynki Nazwa budynku Rok budowy Wartość ubezpieczeniowa lub rynkowa 

    

    

    

    

Wyposażenie [środki 
transportu, maszyny, 
urządzenia] 

Nazwa, marka, typ Rok produkcji Wartość ubezpieczeniowa lub rynkowa 
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Zapasy [surowce] 

Wyszczególnienie Wartość 

  

  

  

  

Wyroby gotowe 

Wyszczególnienie Wartość 

  

  

  

  

Inne składniki majątku 

Wyszczególnienie Wartość 

  

  

  

Ubezpieczenie majątku 

Przedmiot ubezpieczenia Nazwa firmy ubezpieczeniowej 

Budynki  TAK  NIE  częściowo  

Środki transportu/maszyny  TAK  NIE  częściowo  

Kontrahenci:  osoby fizyczne  przedsiębiorstwa  handel  kooperacja 

Czy są zawarte umowy 
z dostawcami środków 
do produkcji: 

 TAK [określić z kim]: 

 
 nie dotyczy 

 NIE [określić sposób zaopatrywania]: 

 

Czy są zawarte umowy 
z odbiorcami 
produktów/usług: 

 TAK [określić z kim]: 

 
 nie dotyczy 

 NIE [określić formy sprzedaży]: 

 

Rynek zbytu:  najbliższe okolice  region  kraj  zagranica 

Rachunek bieżący  
 Posiadam w tutejszym Banku  

 Posiadam w innym banku [nazwa] _______________________________________________________________ 

Stan środków na rachunkach w innych bankach [PLN]:  

V. OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIACH 

1.  Nie posiadam   Posiadam* zobowiązań/nia wobec innych banków niż Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 [należy podać nazwę bank; rodzaj zobowiązania np. kredyt, pożyczka, leasing; wysokość; terminy płatności; oprocentowanie; zabezpieczenie] 

2.  Nie posiadam  Posiadam* innych/e zobowiązań/nia [alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje]  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[należy określić wierzyciela i wysokość zobowiązania] 

3.  Nie posiadam  Posiadam* zobowiązań/nia wobec Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[w przypadku posiadania zobowiązań należy określić ich kwotę oraz podmiot wobec którego są one wymagalne] 
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4.  Nie jestem poręczycielem /  Jestem poręczycielem* kredytu zaciągniętego przez: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Nie toczy  toczy* się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.  
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[w przypadku toczącego się postępowania egzekucyjnego należy określić czego ono dotyczy] 

VI. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE I ZGODY 
1. Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiłem/am z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
2) wszystkie podane przeze mnie informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  

stanu na dzień złożenia wniosku oraz wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Bank podanych przeze mnie  informacji. 
2. Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że będące w posiadaniu Banku niżej wymienione dokumenty nie uległy zmianie i są na dzień 

dzisiejszy aktualne: 
1)  nie dotyczy [nowy Klient] 

2) Umowa spółki   TAK  NIE  nie dotyczy 

3) Statut  TAK  NIE  nie dotyczy 

4) Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  TAK  NIE  nie dotyczy 

5) Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu  TAK  NIE  nie dotyczy 

6) Zaświadczenie REGON  TAK  NIE  nie dotyczy 

7) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP  TAK  NIE  nie dotyczy 

8) Koncesja/ zezwolenie na prowadzenie działalności  TAK  NIE  nie dotyczy 

3. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w „Formularzu klauzul informacyjnych oraz 
klauzul zgód” będącym załącznikiem do niniejszego wniosku. 

VII. ZAŁĄCZNIKI 
 Dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę i określające jego status prawny [kopie dokumentów stwierdzających tożsamość, zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, REGON, NIP, KRS, zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych w KRS, inne] 

 Koncesje lub zezwolenia na wykonywanie określonej działalności [praktyka lekarska, kancelaria prawna, kancelaria adwokacka i radców 
pranych, wolne zawody, itp.] 

 Dokumenty określające sytuacje gospodarczo-finansową i majątkową Wnioskodawcy [dane finansowe z ostatnich dwóch lat i roku 
bieżącego, bilans, rachunek zysku i strat, deklaracje podatkowe, aktualne zaświadczenia z US i ZUS, informacje o zobowiązaniach 
pozabilansowych, kwestionariusz osobisty, wyceny majątku, wykaz posiadanych maszyn, umowy najmu, majątek obrotowy, itp.] 

 Opinie banków 
 Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń [dowody rejestracyjne, wyciągi z KW, wyceny nieruchomości, stany magazynowe, itp.] 
 Plany finansowe [prognozy finansowe na okres kredytowania] 
 Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego [pozwolenie na budowę, biznes plan, itp.] 
 Informacja uzupełniająca do kredytu inwestycyjnego pomostowego Unia Biznes 

Wiarygodność podanych w niniejszym wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

______________________________________________ 
miejscowość 

 

 

-- 
data 

 
 

_______________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy  

Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu przez współmałżonka:1 
 

 
 

-- 
data 
 

 
_______________________________________________ 

podpis współmałżonka 

 

 
1 Oświadczenie wymagane w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej i występowania o kredyt bez udziału współmałżonka. 


